01_Titulka_Sestava 1 28.5.2010 10:28 Page 1

MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

JÚN06/2010
ÚPSVR

Ohliadnutie
sa za JOBEXPOM
Mladí ľudia
a trh práce
10 rokov EDUKOS
v Dolnom Kubíne
Predstavujeme

ÚPSVR Trenčín
Poradňa

Téma mesiaca

Môže pracovať žena
poberajúca RP?

APLIKÁCIA AOTP
V REGIONÁLNYCH
PODMIENKACH

02_KontaktyObsah_Sestava 1 28.5.2010 10:32 Page 2

OBSAH ČÍSLA JÚN 2010
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Európsky sociálny fond
EURES
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Sociálno-implementačná agentúra
Fond sociálneho rozvoja

Ministerstvá

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenský štatistický úrad
Inštitút informatiky a štatistiky
ILO – Medzinárodná organizácia práce
Sociálna poisťovňa
Národná rada Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Prognostický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Národný inšpektorát práce (NIP)
Portál Európskej únie
Zoznam detských domovov
Pomoc pri podnikaní
Informácie o EÚ
Vodičský preukaz na PC

http://www.upsvar.sk/
http://www.esf.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.vupsvr.gov.sk/
ww.sia.gov.sk.
www.fsr.gov.sk

http://www.employment.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk
http://www.finance.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mosr.sk/
http://www.land.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.ilo.org/
http://www.socpoist.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
http://www.sociologia.sav.sk
http://www.safework.gov.sk
http://europa.eu/index_sk.htm
http://www.pomocdetom.host.sk/
http://www.podnikajte.sk
http://www.euroinfo.gov.sk
http://www.ecdl.sk

Užitočné webové stránky pre budúcich samostatne zárobkovo
činných opatrovateľov v Rakúsku
Wirtschaftskammern Österreich (Hospodárska komora Rakúska)
- informácie a odporúčania pre podnikateľov
www.wko.at
Bundesministerium für Finanzen (Spolkové ministerstvo financií)
- informácie o otázkach zdaňovania, presídlenia a pod.
www.bmf.gv.at
Informácie o úradných postupoch v Rakúsku vrátane formulárov, informácie o životných
a pracovných podmienkach, prihlasovacej povinnosti a pod.
www.help.gv.at
Ďalšie informácie o založení živnosti, o systémoch podpory a pod. www.gruenderservice.at
Telefonická poradňa Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – SVA
(Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov) a Wirtschaftskammer Österreich
(Hospodárskej komory Rakúska)
www.portal.wko.at

Užitočné informácie nájdete aj na:
www.24h-pflegerverband.at
www.tt-transport.sk
www.seniorenbund.at
www.pensionistenverband.at
www.kobv.at
www.gespag.at
www.aiw.sk
www.pflege.fsw.at
www.dachverband.at

Pár slov na úvod
PaedDr. Ján Sihelský, generálny riaditeľ Ústredia PSVR. . . . . . . . str. 3
Ohliadnutie sa za JOBEXPOM
Aktivity zamerané na klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4 - 5
Aplikácia AOTP v regionálnych podmienkach . . . . . . . . . . . . . str. 6 - 7
Rodina je dar
Športový deň ÚPSVR Banskobystrického kraja
ZMOS hodnotil i oceňoval
Mladí ľudia a trh práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8 - 9
Burza práce v Brezne
Deň otvorených dverí pre občanov so ZŤP
Stierame kultúrne a jazykové rozdiely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Národný projekt XXIV-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11
10 rokov EDUKOS v Dolnom Kubíne
Reštart po krachu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12 -13
Predstavujeme Úrad PSVR v Trenčíne
Príhovor Ing. Teresy Pavláskovej, riaditeľky ÚPSVR v Trenčíne . . . str. 14
Výchovno-rekreačný program pre deti v roku 2009
Informačno-poradenské stredisko v Trenčíne . . . . . . . . . . . . . . str. 15
E-learningová učebňa v Trenčíne
Chcete začať podnikať? – Pomôžeme vám
Informácií nie je nikdy dosť
Nový nástroj APTP – § 50i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16-17
Preventívne poradenstvo
Príspevok na starostlivosť – rok 2009
Je úradník iba úradníkom?!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18-19
Združenie DETSKÝ SMIECH – virtuálny detský
domov v Trenčianskom kraji
Úrad PSVR Trenčín ako zriaďovateľ detských domovov . . . . str. 20-21
Úspešný Deň otvorených dverí
ESF v podmienkach ÚPSVR v Trenčíne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22
Pomoc v hmotnej núdzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 23
Môže pracovať žena poberajúca RP?
Pomohli sme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Eures zamestnávateľom
Informačné brožúry
Voľné štátnozamestnanecké miesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 25
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26
Fotoreportáž:
Lavička ľuďom od AV Mobilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27
Poradie podľa evidovanej nezamestnanosti – apríl 2010 . . . . str. 28

Zamestnanosť
a sociálna politika
Vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v náklade 35 000 ks. Nepredajné.
Dátum vydania: 4. 6. 2010
Redakčná rada:
PaedDr. Ján Sihelský, Ing. Branislav Ivora, PaedDr. Danica Lehocká,
Ing. Elena Komínková, CSc., Mgr. Eva Šípošová, Mgr. Július Mráz,
JUDr. Róbert Kováč, Mgr. Michal Stuška, Mgr. Branislav Kaniansky,
Mgr. Lenka Pastorková, Mgr. Dušan Brindza
Redakcia: PaedDr. Danica Lehocká – šéfredaktorka
Vedúci vydania: Mgr. Dušan Brindza
Adresa:
Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Tel.: 02/ 20 455 915, 02/ 20 455 901
E-mail: dusan.brindza@upsvar.sk, danica.lehocka@upsvar.sk,
spazupsvr@gmail.sk
Foto na obálke: archív redakcie
Foto: archív redakcie
Jazyková úprava, layout a tlač: B.R.O.S., s.r.o.
Supervisor: Viktor Mayer, Andrej Uhrík
Reg. číslo: 3197/2004
ISSN: 1336 5053

03_Editorial_Sestava 1 28.5.2010 10:45 Page 3

Na úvod

Vážené dámy, vážení páni,
ctené kolegyne, kolegovia...
ročných období mám najradšej jar. Prináša
energiu, slniečko svojimi lúčmi prebúdza prírodu a tá sa oblieka do nádherného šatu. Jar
roku 2010 sme potrebovali aj na trhu práce v Slovenskej republike, aj keď Eurostat 6-mesačným opravovaním svojich štatistík tvrdí, že na Slovensko prišla
už v januári, no ja som rád, že je tu a že ju cítime. Nezamestnanosť sa nielenže zastabilizovala, dokonca
mierne klesá. Rastú, i keď mierne, počty voľných pracovných miest a ich ponuka je oveľa pestrejšia. Je to
dôsledok vplyvu viacerých faktorov. Základným
z nich je určite politika našej vlády v boji proti dosahom globálnej hospodárskej krízy.
Skutočnosťou je, že napriek ťažkému obdobiu spomínaných dosahov, ktorým sme prešli najmä v minulom roku (a stále cítime a budeme tieto dosahy
cítiť), sa počas posledných štyroch rokov podstatne
zvýšila sociálna ochrana občanov, mladých ľudí,
ako aj ďalších rôznym spôsobom sociálne ohrozených či znevýhodnených skupín obyvateľstva.
V kríze sme vďaka opatreniam vlády zachránili desaťtisícky pracovných miest a podporili množstvo
projektov, ktoré zamestnávateľom pomohli preklenúť najťažšie obdobie bez dôsledkov a prepúšťania zamestnancov. Krízu skloňujeme vo všetkých
pádoch v celospoločenskom kontexte. Jej chápadlá
skutočne zasiahli všetky oblasti nášho života. Nebyť
jej nepredpokladaných vplyvov by sme vo viacerých oblastiach výrazne napredovali. Za všetky spomeniem napríklad trend rekordných minimálnych
hodnôt miery evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2007 a 2008, ktorý bol v historicky najnižších
číslach od existencie samostatného Slovenska. Napriek tomu, že kríza nás zvlášť v oblasti zamestnanosti a sociálnej sfére ťažko skúša, už niekoľko mesiacov je zjavné, že s nezamestnanosťou zápasíme
úspešne. Jej hodnoty sú aj v rámci medzinárodných štatistických metodík stabilnejšie, respektíve
klesajú. Dovolím si tvrdiť, že to svedčí o správnom

Z

uchopení nástrojov, ktoré sme zo strany vlády a vedenia rezortu dostali do rúk.
Blíži sa 12. jún a s ním koniec štvorročného funkčného obdobia tejto vlády, dovoľte mi preto vysloviť
naň svoj odborný názor. Opatrenia, ktoré bude potrebné v sieti pôsobiacej v oblasti zamestnanosti
a sociálnych vecí neustále uplatňovať, by rozhodne
mali byť postavené na posledných štyroch rokoch.
Kľúčovú úlohu by aj naďalej mala zohrávať práca –
dôstojná, bezpečná a adekvátne ohodnotená, práca
v riadnom zamestnaneckom pomere ako dominantná kvalita života občanov. Stále platí princíp, že
nie je prípustné strácať rešpekt pred krízou, no popri
zmierňovaní jej dosahov treba dôsledne presadzovať
znalostno-sociálny štát. Taký, ktorý zvýši adaptabilitu
pracovnej sily, bude klásť, tak ako doteraz, dôraz na
ohrozené skupiny a podávať pomocnú ruku tým, čo
to potrebujú a nezneužívajú, ktorý však nepoľaví
v pomoci a podpore pri vytváraní nových príležitostí,
pracovných miest, zvyšovaní adaptability pracovných síl. V tomto kontexte mi dovoľte vyjadriť skutočnými výsledkami podložené presvedčenie, že súčasná vláda postavila predpoklady ďalšieho vývoja
v spomenutých kontúrach na pevné základy, ktoré
uniesli aj nápor celosvetovej krízy. V nadchádzajúcom
období treba práve na týchto základoch budovať a ja
verím, že výsledky, ktorými sme zhmotnili v praxi
rozhodnutia súčasnej vlády, sú dostatočne presvedčivé a dôveryhodné.
PaedDr. Ján Sihelský
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

JÚN 06/2010
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ÚPSVR

Ohliadnutie sa za JOBEXPOM
Burza práce je pojem známy v každom regióne na celom
Slovensku. Výnimkou nie sú ani burzy práce s medzinárodnou
účasťou. Veľtrh práce, ktorý sa konal 29. a 30. apríla v Nitre
na Agrokomplexe, bol však najväčším podujatím svojho druhu
na Slovensku.

O tom, že vyberať naozaj bolo
z čoho, svedčí 53 200 informačných
pohovorov zrealizovaných v stánkoch jednotlivých vystavovateľov.
Samotný veľtrh priniesol návštevníkom 1 331 predbežných pracovných zmlúv. Ďalší z nich majú šancu
uspieť v následných výberových
konaniach, ktoré už zamestnávatelia na základe odovzdaných kontaktov zrealizujú vo svojej réžii.
Okrem ponuky práce priniesol veľtrh aj množstvo zaujímavých sprievodných akcií. Patrili k nim najmä
panelové diskusie o súčasnej situáNa JOBEXPE účastníkov privítali ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
cii na trhu práce, na ktorých sa zúViera Tomanová, minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a generálny
častnil aj podpredseda Európskej
riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelský.
komisie Maroš Šefčovič, ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera
od záštitou predsedu vlády Roberta Fica Tomanová, minister hospodárstva Ľubomír
zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych Jahnátek a množstvo ďalších odborníkov,
vecí a rodiny toto podujatie, počas kto- venujúcich sa problematike trhu práce.
rého približne 20 600 návštevníkov prekročilo Tí, ktorí zatiaľ úspešní pri hľadaní práce nebrány doposiaľ najväčšieho veľtrhu práce na boli, mohli na veľtrhu získať cenné rady, ako
Slovensku – JOBEXPO. Usporiadateľ veľtrhu postupovať pri snahách o jej získanie a ako sa
predstavil na výstavnej ploche Agrokomplexu čo najefektívnejšie presadiť u zamestnávav Nitre 149 vystavovateľov ako z domova, tak aj teľa. Sprievodné podujatia a možnosti rôzzo zahraničia. Uchádzači aj záujemcovia o za- nych testovaní využilo celkovo viac ako 7 700
mestnanie sa mohli v priestoroch výstavy zo- návštevníkov.
známiť s ponukou približne 1 400 pracovných Témam súvisiacim so vstupom na trh práce
miest na Slovensku, ponúkaných priamo v da- boli venované diskusné bloky - Ako si nájsť
nom momente zúčastnenými vystavovateľmi správne povolanie, Príprava na prijímací poa takisto aj s ponukou približne 6 000 pracov- hovor, Prijímací pohovor, Svoju perspektívu
ných miest ponúkaných úradmi PSVR. Ponuku vidím v podnikaní, Problémy v zamestnaní,
práce bohato rozšírila aj medzinárodná sieť ukončenie pracovného pomeru. V bloku ZaEURES o 400 priamo ponúkaných miest v za- ujímavé informácie odzneli témy Mzdy na
hraničí.
Slovensku, Čo sú a pre koho sú dôležité me-

P

Na JOBEXPO prišlo vyše 20 000 návštevníkov.

04 05

Zamestnanosť a sociálna politika

dzinárodne uznávané certifikáty TELC a ECDL,
Dôležitosť jazykových certifikátov pre zamestnanca a zamestnávateľa a Európska
opatrovateľka. O tieto diskusné bloky prejavilo záujem viac ako 6 000 návštevníkov.
Samostatnú časť tvorili stánky odborných partnerov, ktorí ponúkli návštevníkom aj možnosť
overiť si, aké sú ich jazykové či počítačové zručnosti a súčasne absolvovať test aj s akreditovaným certifikátom potvrdzujúcim ich kvality.
Testovacie miestnosti pre počítačové zručnosti
navštívilo a otestovalo si zručnosti viac ako 200
záujemcov.
Účastníci veľtrhu na základe výsledkov testov
získali informácie o možnostiach štúdia cudzieho jazyka, výbere vhodného kurzu z hľadiska cieľa využitia jazyka podľa pracovného
alebo študijného zamerania. Mali možnosť
konzultovať svoje jazykové zručnosti so zahraničnými a slovenskými lektormi. Informácie

Stánok Ústredia PSVR sa tiež tešil mimoriadnemu záujmu.

04_07_UPSVaR_JobExpo_Sestava 1 28.5.2010 10:53 Page 5

Aktivity zamerané na klienta
Panelové diskusie vytvorili priestor na otvorenú výmenu názorov o súčasnej situácii na trhu práce.

o úrovni ovládania cudzieho jazyka získalo viac
ako 1 000 záujemcov.
Pre návštevníkov bolo zaujímavou možnosťou
elektronické testovanie individuálneho potenciálu pomocou programu ISTP za asistencie odborných poradcov s výstupom popisu vhodných povolaní a európskeho životopisu. Na
testovanie nadväzovalo individuálne poradenstvo s ponukou uplatnenia sa na trhu práce. Zaujali aj ukážky Assessment Centier s možnosťou aktívnej účasti a poskytnutím spätnej väzby
smerovanej k ich silným stránkam a ich rozvoju.
Návštevníkov zaujali informácie o psychodiagnostike, s ktorou sa môžu účastníci stretnúť
v rámci výberových konaní – osobnostné, výkonové testy. Celkovo sa otestovalo viac ako
400 návštevníkov.
Na veľtrhu sme nezabudli ani na občanov so
zdravotným postihnutím, ktorí si hľadajú uplatnenie na trhu práce. Stánok zameraný na poskytovanie rád a informácií o spôsobe výberu
a odporučenia vhodnej pracovnej činnosti
klientovi so ZP, resp. vzdelávania, o kontaktných adresách organizácií a inštitúcií, zaoberajúcich sa pomocou občanom so ZP dostať sa na
trh práce, o možnostiach zamestnávania občanov so ZP a o nástrojoch aktívnych opatrení
na trhu práce navštívilo takmer 100 návštevníkov, ktorí dostali fundované odpovede.
Ponuka pracovných miest sa začínala pri ponukách krátkodobých brigád, rôznych druhoch sezónnych zamestnaní. Pokračovala ponukami pre
robotnícke pozície a remeselnícke činnosti. Zamestnávatelia hľadali stredoškolákov z rôznych
oblastí – stavebníctvo, strojárstvo, potravinárstvo
a pod. V ponuke nechýbali ani pracovné miesta
pre špecialistov, akými sú napríklad elektroinžinieri, stavební inžinieri alebo lekári.

V snahe pomôcť evidovaným uchádzačom
o zamestnanie sa zameral ÚPSVR v Považskej
Bystrici na monitorovanie situácie u zamestnávateľov a vyhľadávanie voľných pracovných
miest tak, aby aspoň časť uchádzačov získala
pracovné uplatnenie. V tomto duchu sa niesli
podujatia, ktoré organizoval ÚPSVR v Považskej Bystrici od začiatku roka. Ponuky
voľných pracovných miest zamestnávateľov
tunajšieho regiónu, ale i z celého Slovenska
a prihraničných regiónov Českej republiky
spolu s ponukami práce agentúr boli predmetom Letákových búrz, ktoré pripravili
zamestnanci oddelenia služieb odborného poradenstva a spolupráce so zamestnávateľmi vo februári a apríli. I keď sa nedalo hovoriť o náraste počtu pracovných miest,
ponúkané pracovné pozície sľubovali aspoň akú-takú nádej pre nezamestnaných bývalého strojárskeho regiónu. Najponúkanejšie boli pracovné pozície v oblasti obchodu a služieb, poisťovníctva a bankovníctva, ale i nekvalifikované pomocné činnosti
a sezónne práce.
Dnes vzhľadom na nedostatok voľných
pracovných miest je vhodné orientovať
uchádzačov o zamestnanie aj na zamestnávateľov, ktorí požadujú doplniť databázy potenciálnych zamestnancov
a predpokladajú vytvorenie nových pracovných miest. Účasť uchádzačov
o zamestnanie i tých, ktorí informácie
získali z médií alebo propagácie akcie
v priestoroch úradu, ukázali, že o prácu, na
rozdiel od minulosti, je záujem. Celkom sa
na aktivitách zúčastnilo viac ako 500 UoZ.
Letáková burza agentúr a zamestnávateľov, ktorú úrad zorganizoval, ukázala tým, ktorí chcú pracovať, akým smerom sa
môžu vybrať. Akcia je ďalšou výzvou pre zamestnancov úradu, aby takéto podujatia
organizovali častejšie, nielen v priestoroch úradu, ale aj na pracovisku Púchov, ako i
v období, keď do evidencie prídu absolventi škôl a orientáciu na trhu práce nebudú
mať v súčasnej situácii ľahkú.
V rámci siete EURES prebehla v marci
už tradične organizovaná aktivita Raňajky so zamestnávateľmi, tohto roku
nazvaná EURES zamestnávateľom. Priniesla nový pohľad na využitie terajších možností pre zamestnávateľov,
ktorí majú snahu i v ťažkej situácii nerušiť pracovné miesta a neprepúšťať
zamestnancov. Hlavnú myšlienku podujatia – zamestnať pracovnú silu
z nášho regiónu, nie cudzincov, do-

plnili informácie o situácii na trhu práce,
o možnostiach zamestnávateľov využiť aktuálne nástroje aktívnej
politiky trhu práce
a podmienkach zamestnávania cudzincov. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zástupcov
kľúčových zamestnávateľov.
Ing. Miroslava Jurdíková , OdSOPaSZ,
ÚPSVR v Považskej Bystrici
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Aplikácia AOTP v regionálnych podmienkach
Služby zamestnanosti uplatňujú v súlade s vládnym
programom jasnú víziu. Jej podstatou je dosiahnutie
čo najvyššej miery zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti
a ekonomickej nečinnosti. Napĺňaniu týchto cieľov
v posledných necelých dvoch rokoch bránia negatívne vplyvy
celosvetovej hospodárskej recesie. Preto je potrebné zamerať
služby zamestnanosti na dôslednú prevenciu vylúčenia
občanov z trhu práce a na účinnú podporu integrácie
nezamestnaných do zamestnania.
tratégiu v sociálnom kontexte politiky zamestnanosti treba chápať ako reakciu na
meniace sa prostredie pri presadzovaní poslania služieb zamestnanosti. Myslieť strategicky
znamená byť informovaný a cielene reagovať na
dynamické prostredie trhu práce.
Ak chceme riešiť problém zvyšovania či zlepšovania zamestnateľnosti nezamestnaných občanov prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu
práce, potom je nevyhnutné, aby sme poznali
mieru efektívnosti a účelnosti týchto prostriedkov.
Až potom je možné ich účinné uplatňovanie.
Analýza jednotlivých nástrojov AOTP v podmienkach partizánsko-bánovského regiónu
V záujme zvýšenia efektivity práce s klientmi sme
položili dôraz na analytické spracovanie podmienok trhu práce v našom regióne. Cieľom nášho
skúmania bola komplexná analýza jednotlivých
aktívnych opatrení na trhu práce implementovaných v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou, a to od vzniku špecializovanej štátnej
správy v oblasti služieb zamestnanosti v roku
2004 až do roku 2009.
Vzhľadom na výsledky analýzy a komparáciu
jednotlivých motivačných nástrojov možno vysloviť nasledujúce závery:
Sprostredkovanie zamestnania
Priemerný podiel zamestnaných uchádzačov prostredníctvom úradu práce je vyšší než dosahovaný tretinový európsky štandard (Slamená,
2009). Regionálne skóre sa v období šiestich rokov
zvýšilo takmer štvornásobne (z 12 % na 45 %).
Tento priaznivý vývoj môže byť ovplyvňovaný
dôsledným uplatňovaním trojzónového systému
služieb zamestnanosti založeným na klientom
centrovaných službách. Okrem toho na pozitívne
výsledky môže nemalou mierou vplývať aj implementácia viacerých interných projektov na odskúšanie nových aktívnych opatrení, ktoré boli
úradom práce realizované v posledných rokoch.
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
O vzdelávanie majú uchádzači o zamestnanie
pretrvávajúci záujem. Vzdelávanie uľahčuje uchádzačom o zamestnanie vstup a návrat na trh
práce a zvyšuje umiestnenie na trhu práce znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Priemerná úspešnosť vzdelávania je takmer tretinová.

S
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Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
V posledných rokoch sa začalo využívať vo zvýšenej miere. Táto forma vzdelávania zamestnancom zvyšuje zamestnateľnosť aj u iných zamestnávateľov. Zaujímavé sú zistenia o vynaložených
priemerných nákladoch na vzdelávanie. Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie je o polovicu lacnejšia než vzdelávanie
zamestnanca.
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
Je jedným z najviac využívaných nástrojov a má aj
najvyššiu úspešnosť. Výrazná väčšina podporených uchádzačov o zamestnanie vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť aj po uplynutí povinnej dohodnutej lehoty. Efektivita a účelnosť
príspevku je vysoká a korešponduje aj s celoslovenskými ukazovateľmi.
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie
Nástroj nie je využívaný, pretože po zapracovaní

je zamestnávateľ povinný prijať uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru. Domnievame
sa, že práve táto skutočnosť odrádza od využívania tejto formy pomoci a je pre zamestnávateľa
nevýhodnejšia než absolventská prax, kde nemá
zamestnávateľ povinnosť prijať uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru.
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Tento nástroj bol využívaný do roku 2008, pretože
to bol prakticky jediný príspevok, ktorý mohli zamestnávatelia získať na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. V roku 2009
bol schválený v rámci protikrízových opatrení
nový príspevok – príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, kde je podmienka zamestnávať len jeden rok, takže o pôvodný nástroj vzhľadom na výšku príspevku a čas
trvania pracovného miesta, nie je záujem.
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní
zamestnancov s nízkymi mzdami
O tento príspevok je záujem či už zo strany zamestnávateľov, ktorým je poskytnutý príspevok
na úhradu odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ako aj zo strany uchádzačov o zamestnanie, ktorí takisto získajú príspevok na
úhradu odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie.
Podpora zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku
Domnievame sa, že aj napriek dostatočnej publicite, pokiaľ funguje aktivačná činnosť, zamestnávatelia, najmä obce, nemajú potrebu využívať
tento príspevok.
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
Patrí medzi žiadané a využívané nástroje počas

Evidovaná miera nezamestnanosti (%) za roky 2004 - 2009
okresy Bánovce nad Bebravou a Partizánske

Okres Partizánske 2004 - 2009
II.
III.
IV.
13,69
13,39
12,85
13,04
12,60
11,61
10,79
10,59
10,54
7,77
7,36
7,07
6,34
5,38
5,48
8,72
9,36
10,30

Evidovaná miera nezamestnanosti v %
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
12,55 12,07 12,01 11,70 11,30
10,86 10,56 10,53 10,34 10,64
9,96
9,64
9,33
8,96
9,08
7,02
7,25
7,32
7,17
7,10
5,48
5,41
5,42
5,24
5,74
10,86 11,50 12,04 11,92 12,48

Mesiac
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009

I.
13,80
12,92
11,25
8,11
6,62
8,16

Mesiac
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009

Okres Bánovce nad Bebravou 2004 - 2009 Evidovaná miera nezamestnanosti v %
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
14,57
14,24
13,33
12,85 11,99 11,60 10,98 10,55 10,05
10,53
10,14
9,70
8,67
8,14
8,12
8,25
8,24
8,54
9,30
8,97
8,73
8,08
7,37
7,46
7,29
6,51
6,52
6,29
6,04
5,75
5,61
5,34
5,48
5,37
5,27
5,32
5,01
4,75
4,47
4,10
4,17
3,73
4,06
4,01
4,33
5,93
6,90
7,31
8,12
8,56
8,99
9,33
9,41
9,76

Zamestnanosť a sociálna politika

X.
11,59
10,42
8,56
6,57
6,29
12,37

XI.
11,39
10,34
8,24
6,42
7,04
12,34

XII.
11,69
11,18
8,34
6,86
7,41
12,75

X.
9,42
8,23
6,22
4,73
4,28
9,45

XI.
9,09
8,37
5,97
4,70
4,61
9,59

XII.
9,59
9,09
6,23
5,01
5,27
9,71

04_07_UPSVaR_JobExpo_Sestava 1 28.5.2010 10:53 Page 7

krízového obdobia aj preto, že zamestnávateľ nemusí žiadať o príspevok pravidelne, ale len vtedy,
ak z vážnych prevádzkových dôvodov nemá pre
svojich zamestnancov prácu a musel by im nahrádzať mzdu.
Príspevok na podporu vytvorenia nového
pracovného miesta
Toto opatrenie je vo svojej kategórii najúčinnejšie,
v praxi vytlačilo pôvodný nástroj - príspevok na
podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, pretože povinnosť zamestnávať prijatého uchádzača o zamestnanie trvá
iba jeden rok. Okrem toho je pre zamestnávateľa
zaujímavejšia aj pomerne vyššia suma poskytovanej podpory.
Príspevok ku mzde zamestnanca
Príspevok je málo efektívny. Využili ho len dvaja
uchádzači o zamestnanie, pretože hrubá mesačná
mzda nesmie presiahnuť 1,7 násobok sumy životného minima a uchádzač pred nástupom do
zamestnania musel byť poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi
Zo strany uchádzačov o zamestnanie nie je o tieto
príspevky žiaden záujem, pretože príspevok je
vyplácaný priebežne, čím sa zvyšuje jeho administrácia – mesačné dokladovanie zaplatených
príspevkov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie a zároveň celková vyplatená suma je nižšia než pri príspevku na samostatnú zárobkovú
činnosť.
Príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe
Žiadaný nástroj, záujem sa podstatne zvýšil po
úprave výšky príspevku na úroveň životného minima. Úspešnosť tohto nástroja je vysoká, takmer
polovica absolventov sa umiestnila po praxi na
trhu práce.
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce
Uchádzač, ktorý by mal byť umiestnený na tento
nástroj, musí absolvovať vzdelávanie a prípravu
pre trh práce realizované úradom práce, ktoré
trvalo najmenej šesť kalendárnych mesiacov. Úrad
práce nerealizuje vzdelávanie a prípravu pre trh
práce z dôvodu nezáujmu uchádzačov o dlhodobú formu vzdelávania. Vzhľadom na to, že nie
je k dispozícii žiaden vhodný uchádzač, ktorý by
absolvoval uvedenú formu vzdelávania, nemôže
žiadny zamestnávateľ tento príspevok využiť.
Okrem toho sa domnievame, že v prvopočiatkoch plánovania tohto príspevku jeho hlavným
motívom mala byť predovšetkým podpora mladistvých s neukončeným vzdelávaním na základnej alebo strednej škole, ale táto myšlienka akosi
zastala na polceste.
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a Príspevok na
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej
služby
Vysoko neefektívne nástroje a v prípade dobrovoľníckej služby aj príliš finančne nákladné. Domnievame sa, v súlade s Brezovského názorom
(2007), že aktivačná činnosť splnila svoje poslanie
v rokoch 2004 až 2007. V súčasnom období je už

prekonaná, pretože uchádzačov o zamestnanie
nemotivuje riešiť svoju životnú situáciu, nenúti
ich hľadať si pravidelné zamestnanie a udržiava
ich neaktívnych vo vzťahu k zmysluplnej práci.
Tento nástroj sa veľkou mierou podieľa na raste
dlhodobej nezamestnanosti.
Príspevok na dochádzku za prácou
Bolo zaznamenané rapídne zvýšenie záujmu
klientov o tento príspevok: Nárast v roku 2009
oproti roku 2008 je viac ako tristopercentný.
Príspevok na presťahovanie za prácou
Tento príspevok už raz bol zrušený (k 1. januáru
2006) z dôvodu jeho neúčinnosti. Nepochopiteľne bol znovu zavedený v roku 2008, a to napriek pripomienkam, najmä voči nízkej sume príspevku. Záujem o tento príspevok za posledné
dva roky prejavil iba jeden uchádzač (a ani
v tomto prípade nebolo presťahovanie sa za prácou primárnym a jediným motívom). Možno sa
domnievať, že nikto nepresťahuje svoju domácnosť za prácou, pokiaľ sa suma príspevku aspoň
niekoľkonásobne nezvýši.
V tejto forme je príspevok absolútne nemotivujúci
k pracovnej migrácii.
Príspevok na dopravu do zamestnania
Príspevok je určený zamestnávateľovi, ak zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do
zamestnania a späť. Zatiaľ využil túto možnosť
v regióne iba jeden zamestnávateľ.
Príprava na pracovné uplatnenie občana so
zdravotným postihnutím
Zamestnávatelia tento nástroj nevyužívajú. Občania so zdravotným postihnutím zväčša vykonávajú fyzicky nenáročné práce a v súlade so svojou pracovnou rekomandáciou odporučenou
posudkovým lekárom, preto nevnímajú potrebu
špecifickej prípravy.
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska
Nástroj je využívaný; hlavným dôvodom je preplatenie celkovej ceny práce zamestnanca so
zdravotným postihnutím. Okrem toho zamestnávateľ, ktorý zamestnáva povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím (3,2 % z celkového počtu zamestnancov), nemusí uhrádzať
odvod za nesplnenie tejto povinnosti.
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
O tento nástroj nie je žiadny záujem, pretože v regióne nie je žiaden zamestnávateľ, ktorý by mal
štvrtinu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti
Záujem o nástroj je – priemerne šesť občanov so
zdravotným postihnutím ročne začína prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú
činnosť.
Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
Tento nástroj nie je využívaný vzhľadom na zvýšenú administráciu. Zamestnávateľ musí k žiadosti predložiť projekt, zdôvodnenie a cieľ investičného zámeru, informácie o hospodárskom
výsledku, celkové náklady na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku, vlastný

podiel na financovaní nákladov, čo je mimoriadne
administratívne a časovo náročné najmä pre malého zamestnávateľa.
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
O tento typ príspevku je záujem minimálny. Nízky
záujem o túto formu pomoci môže ovplyvňovať
i to, že občania so zdravotným postihnutím majú
v chránených dielňach a pracoviskách pracovné
podmienky prispôsobené primerane svojmu
zdravotnému stavu a pracovnej rekomandácii,
preto v podstate svojho pracovného asistenta
nepotrebujú.
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Zvýšený záujem o príspevok nastal hlavne z dôvodu zrušenia kumulácie príspevku, keď nemohol
príspevok presiahnuť celkovú cenu práce a nesmel byť poskytovaný súbežne s príspevkom občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti alebo s príspevkom na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska.
Plusy a mínusy
V krátkosti možno zhrnúť efektivitu motivačných
nástrojov nasledovne. Viac ako desiatka aktívnych
opatrení na trhu práce patrí medzi najviac využívané a zároveň aj najúčinnejšie nástroje (sprostredkovanie zamestnania, vzdelávanie uchádzačov, vzdelávanie zamestnancov, príspevok na
samostatnú zárobkovú činnosť, tzv. „prestojový“
príspevok, príspevky na nové pracovné miesto, na
absolventskú prax, na dochádzku za prácou, na
samostatnú zárobkovú činnosť uchádzača so zdravotným postihnutím, na zriadenie chránenej dielne
alebo pracoviska, na prevádzkové náklady chránenej dielne alebo pracoviska).
Vo vysokej miere sú využívané, ale zároveň sú aj
najmenej efektívne dva nástroje, ktoré sa vyznačujú demotivujúcim účinkom (aktivačná činnosť
formou menších obecných služieb a formou dobrovoľníckej služby). Preto je dobré, že sa prijala novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá
umožnila návrat k obdobnej forme bývalej verejnoprospešnej práce založenej na riadnom pracovnom pomere, s nadväznosťou na sociálne
a zdravotné poistenie.
V malej miere sú využívané tri nástroje (príspevok
ku mzde zamestnanca, príspevok zamestnávateľovi na dopravu do zamestnania a príspevok na
pracovnú asistenciu).
Za zamyslenie stoja opatrenia, ktoré v súčasnosti
nie sú vôbec, alebo len v minimálnej miere využívané (podpora samostatnej zárobkovej činnosti občana v hmotnej núdzi a v oblasti poľnohospodárskej výroby, podpora zamestnávania
absolventov dlhodobého vzdelávania, sťahovanie
za prácou, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov, pracovné uplatnenie alebo udržanie v zamestnaní občana so zdravotným postihnutím,
obnova a zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne).
Neúčinné opatrenia bude potrebné prehodnotiť
a v záujme klientom orientovaných služieb pristúpiť k ich legislatívnej modifikácii.
Bc. Lucia Uríková, referát ESF a PR
PhDr. Lýdia Juráková, referát IPSS, ÚPSVR Partizánske
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RODINA JE DAR

Dieťa sa nebráni, to najmenšie nehovorí o svojich právach a potrebách.
Potrebuje cítiť spolupatričnosť k matke, otcovi, súrodencom, starým
rodičom, strýkovi, susedovi či kamarátovi. Pre každého z nás
je domovom rodina a blízki.
le sú aj také deti, ktoré nemajú možnosť od narodenia pocítiť teplo domova. Dôvodov je veľa. Ekonomické,
sociálne alebo prežívané viacnásobné
traumy, pre ktoré muselo byť dieťa vyňaté zo
svojej rodiny.
Deti vôbec nechápu, čo sa s nimi deje. Rodina
je inštitúcia, kde si všetci členovia vzájomne
pomáhajú. Je medzi nimi väzba a puto.
Prišiel na svet rodičom bezdomovcom. Rodičia neboli manželia. Po jeho narodení
matka v nemocnici podpísala súhlas s osvojením. Po príchode z nemocnice jej priateľka
ponúkla podnájom, ale iba na čas. Súhlas
na osvojenie odvolala. Nasledoval prístrešok pod mostom, nezamestnanosť, alkohol.
Matka so súhlasom otca sa rozhodla vložiť
syna do Hniezda záchrany. Išiel do domova,
odkiaľ prešiel do profesionálnej rodiny. Profesionálni rodičia, ktorí bývali vo vlastnom
dome, si k malému vytvorili veľmi dobrý
vzťah. Po šiestich mesiacoch sa pre Lukáška
našla adoptívna rodina.
V našom detskom domove v Bernolákove
je organizačne začlenená aj sieť profesionálnych rodín už niekoľko rokov. V minulosti

A

sme mali tri deti v dvoch profesionálnych
rodinách. Z nich dve boli po piatich rokoch
úspešne osvojené bezdetnými manželmi
v Taliansku. Dievčatá sa majú veľmi dobre,
adaptovali sa na nové prostredie a podmienky a začali si vytvárať a upevňovať nové
väzby. Jazykovú bariéru zvládli úspešne
a spätné väzby s nami sú pozitívne.
Aj s umiestňovaním detí do jedného roka
do profesionálnych rodín máme dobrú skúsenosť. Z hniezda záchrany sme po mesiaci
umiestnili dievčatko v dojčenskom veku do
profesionálnej rodiny. K profesionálnej
matke si vytvorilo vzťahovú väzbu a jeho vývin sa uberal pozitívne. Po vyslovení osvojiteľnosti súdom išlo do predosvojiteľskej starostlivosti – manželom, ktorí boli žiadateľmi
o osvojenie. V súčasnosti máme v šiestich
profesionálnych rodinách desať detí od najranejšieho veku až do 18 rokov. Starostlivosť
o deti v profesionálnych rodinách zabezpečuje rodič alebo manželia, ktorí žijú neďaleko
detského domova. V štyroch rodinách je
v súčasnosti zabezpečená starostlivosť
ôsmim deťom a v dvoch rodinách dvom deťom. Jeden rodič má v starostlivosti jednu

mladú neplnoletú matku vo veku 14 rokov,
ktorá žije s dieťaťom v rodinnom dome neďaleko Bratislavy.
Dom bol kúpený v roku 2008 v rámci projektu Odrazové mostíky, ktorý vznikol po
podpísaní zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku z finančného
mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v októbri minulého roka. Je súčasťou projektovej oblasti Zdravie a starostlivosť o deti.
Pretože v nových úlohách Detského domova
Nádej je práca s rodinou biologickou, ale
i náhradnou, bol v rámci spomínaného projektu v priestoroch detského domova ako
jeden z odrazových mostíkov aj byt vybudovaný v priestoroch domova. Byt má slúžiť
predovšetkým na prácu s rodinou. Poskytuje priestory na nerušené nadväzovanie
vzťahov medzi rodičmi a deťmi, resp. medzi
náhradnými rodičmi a deťmi. Počas vianočných prázdnin bol k dispozícii pre starú
matku a jej tri osirelé vnúčatá, ktoré sú
umiestnené v našom zariadení.
Dar je rodina
Aj keď v ústavnej výchove máme na Slovensku viac detí ako náhradných rodičov,
profesionálne rodičovstvo by malo byť postavené ako prechodná forma starostlivosti
o deti. A preto ostáva veľkou výzvou pre
všetkých dospelých, ktorí pracujú pre opustené deti, aby zodpovedne hľadali tenké hranice medzi jednotlivými aspektmi náhradnej
starostlivosti rešpektujúc záujem dieťaťa
v snahe dosiahnuť preň to najlepšie.
PhDr. Iveta Šipošová, DeD Nádej Bernolákovo

ŠPORTOVÝ DEŇ ÚPSVR BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
arné dni začali Úrady PSVR Banskobystrického kraja športovými disciplínami v kolkoch a plávaní. Na športovom dni, ktorý sa konal 15. apríla, sa
zúčastnilo 7 štvorčlenných družstiev.
Športový deň otvorila riaditeľka ÚPSVR
v Rimavskej Sobote Ing. Ida Melichová.
Privítala družstvá a popriala im veľa
športových úspechov.
Po vyžrebovaní poradia a dráh sa začalo
súťažiť v kolkoch – 30 hodov na jedného
člena družstva. Po skončení kolkárskej disciplíny sa pokračovalo v rimavsko-
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sobotskej plavárni v plaveckých disciplínach – prsia 50 m jednotlivcov a štafeta
družstiev 4 x 25 m.
Víťazom v kolkoch sa stal Mgr. Ján Škrabák
z ÚPSVR v Rimavskej Sobote, II. miesto
obsadil Peter Katreniak z ÚPSVR v Revúcej
a na III. mieste sa umiestnil RSDr. Rudolf
Boroš z ÚPSVR vo Veľkom Krtíši.
Vyhodnotenie v plaveckých disciplínach
bolo nasledovné: Víťazom v plávaní
na 50 m prsia sa stal PhDr. Mar-

Zamestnanosť a sociálna politika

tin Šebian, PhD. z ÚPSVR v Lučenci,
II. miesto obsadil Ing. Ivan Repák z ÚPSVR
v Revúcej a na III. mieste sa umiestnil Mgr.
Michal Zacharov z ÚPSVR v Brezne.
Víťazným družstvom športového dňa sa
stalo družstvo ÚPSVR v Revúcej.
Veríme, že aj napriek upršanému dňu si
všetci odniesli zo športového dňa pekné
zážitky.
Mgr. Eva Antalová
ÚPSVR v Rimavskej Sobote
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ZMOS HODNOTIL I OCEŇOVAL
rh práce v Slovenskej republike sa neustále rozvíja a prechádza rôznymi zmenami. Tieto zmeny a rozvoj sa v nemalej miere
dotkli aj regiónu Zemplín, ktorý sa nachádza
v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce. Úrad sa preto
snažil pomáhať, aby sa
tieto zmeny a rozvoj začlenili čo najprijateľnejším
a najtolerantnejším spôsobom do života obyvateľov, zamestnávateľov
a združení regiónu. ÚPSVR
v Michalovciach je jednou
z inštitúcií, ktoré sa podieľajú na spolupráci s miestnymi organizáciami, inštitúciami a združeniami,
a tým nemalou mierou
prispieva aj k potrebe zosúladenia dopytu a po-

T

nuky na trhu. Aktivity a činnosť
úradu boli v poslednom období
zintenzívňované a aj významne
zviditeľňované.
V priestoroch veľkej sály Mestského kultúrneho strediska Michalovce sa konala
15. apríla 2010 slávnostná akcia XX.
snemu RZMO pri
príležitosti 20. výro- Ďakovný list prevzala z rúk predsedu RZMO Viliama Záhorčáka riaditeľka
čia existencie ZMOS. úradu Ing. Tatiana Raničová.
Na oslavu pozvalo
Regionálne združenie miest horčáka Ďakovný list pre ÚPSVR za spoluprácu
a obcí Zemplína, michalovský re- s Regionálnym združením miest a obcí Zemgión aj Úrad práce, sociálnych plína, michalovského regiónu.
vecí a rodiny v Michalovciach.
Ďakovný list je pre náš úrad a zamestnancov
Pri príležitosti 20. výročia exis- úradu hmatateľným ocenením – a vzhľadom
tencie ZMOS-u prevzala riadi- na kladné spätné väzby aj veľmi prospešným
teľka úradu Ing. Tatiana Raničová a dôležitým uznaním prospešnosti ich práce.
Mgr. Adriana Krepelková, hovorkyňa ÚPSVR Michalovce
z rúk predsedu RZMO Viliama Zá-

MLADÍ ĽUDIA A TRH PRÁCE
ložitá hospodárska situácia vyvolaná
finančnou a hospodárskou krízou nás
núti uvedomiť si nové skutočnosti na trhu
práce. Porovnanie súčasného stavu s obdobím pred krízou dokazuje, že v období
„pred“ sme mali problém nájsť dostatok
požadovanej vhodnej a kvalifikovanej
pracovnej sily, no pre „súčasnosť“ je charakteristický pravý opak. Preto ÚPSVR
v Považskej Bystrici v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, riaditeľmi SŠ, ZŠ
a výchovnými poradcami základných
a stredných škôl zorganizoval 18. 2. 2010
pracovné stretnutie s názvom Mladí ľudia
a trh práce.
Cieľom stretnutia bolo hľadať riešenie,
ako zosúladiť požiadavky trhu práce –
predovšetkým regionálneho – s odborným vzdelávaním tak, aby štát neplatil
vzdelávanie žiakom a študentom, ktorí
napokon skončia v evidencii úradu práce.
Úrad práce pripravil pre zúčastnených
prezentáciu vývoja nezamestnanosti absolventov regionálnych škôl – porovnanie vývoja 3 rokov podľa učebných a študijných odborov. Úlohou prezentácie
bolo reálne ukázať, koľko študentov konkrétnej školy ukončilo vzdelanie v konkrétnom roku, koľko z nich podľa odborov
prišlo do evidencie ÚP, koľko sa zamestnalo v odbore, koľko mimo odboru, koľko
ich bolo vyradených z iných dôvodov
a koľkí absolventi zostali v evidencii úradu
práce. Tieto skutočnosti sme sledovali

Z

v časovom rozpätí do 6 mesiacov a do
1 roka. Prezentácia mala veľký ohlas
najmä medzi riaditeľmi škôl, ktorí si názorne mohli overiť úspešnosť umiestňovania svojich študentov – absolventov na
trhu práce. Prezentované informácie zároveň poukázali i na to, aké jednotlivé odbory regionálny trh práce potrebuje. Možnosť vyjadriť sa k uvedenej prezentácii
dostali aj riaditelia stredných škôl.
Okrem prezentácie sme zúčastneným poskytli informácie vývoja súčasného trhu
práce. Zúčastnení výchovní poradcovia
stredných škôl prezentovali možnosti štúdia na jednotlivých stredných školách –
študijné odbory, motivačné štipendiá, výhody, ktoré školy budúcim žiakom alebo
študentom ponúkajú. Riaditelia stredných
škôl zasa informovali prítomných o odboroch, ktoré sú v útlme, a čo nové v ktorej oblasti školy pripravujú.
Do stretnutia sa aktívne zapájali aj výchovní poradcovia a riaditelia ZŠ, ktorí

kládli otázky zástupcom stredných škôl,
ale aj zamestnancom úradu práce. V rámci
otázok sa rozprúdila aj živá diskusia, kde
sa všetci jednoznačne zhodli na myšlienke, že ak chceme zabezpečiť zvýšenie
funkčnosti trhu práce, je potrebné v prvom rade zosúladiť požiadavky zamestnávateľov pre konkrétne povolania so systémom celoživotného vzdelávania tak,
aby vzájomne pôsobili kontinuálne a nadväzne. V školskom systéme bude aj v budúcnosti nutné prispôsobovať sa aktuálnemu stavu vývoja. Dôraz však treba klásť
na získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov a úradu práce.
Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo po prvýkrát, sa stretlo s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených. Vzájomná výmena informácií bola obojstranne veľmi
prospešná, ukázala možnosti ovplyvňovania štruktúr učebných a študijných odborov a v neposlednom rade nutnosť
spolupráce úradu práce, škôl a zamestnávateľov. V budúcnosti by sme chceli takéto stretnutie rozšíriť o účasť zamestnávateľov a rodičov.
Ing. Melánia Miklošová, odd. IPSS, ÚPSVR v Považskej Bystrici
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ÚPSVR

BURZA PRÁCE V BREZNE

ituácia na trhu práce sa začína stabilizovať,
o čom svedčí aj skutočnosť, že sa nám podarilo zabezpečiť účasť piatich zamestnávateľov nášho regiónu na burze práce, ktorú brezniansky ÚPSVR zorganizoval 22. 4. 2010 v aule
Spojenej školy v Brezne. (V minulom roku sa na
takejto aktivite nezúčastnila ani jedna firma.)
Okrem toho klientov oslovilo šesť pracovných
agentúr a zástupcovia jednej finančnej skupiny. Celkovo ponúkali 629 pracovných miest,
o ktoré sa zaujímalo 635 klientov. Úroveň burzy
práce hodnotíme pozitívne aj napriek tomu,
že sa na nej nezúčastnil náš najväčší zamestnávateľ, ktorý síce prijíma do zamestnania nových zamestnancov, ale situáciu rieši prevažne

S

oslovovaním bývalých zamestnan-cov, ktorí boli prepustení buď
v rámci hromadného prepúšťania,
ukončenia pracovných zmlúv na
čas určitý. V niektorých firmách sa
podarilo zabezpečiť výrobu so
vlastnými zamestnancami a iní
ešte stagnujú a hľadajú zákazky,
resp. sú v rokovaní s odberateľmi.
Viacerých zástupcov agentúr,
ktoré ponúkali miesta či už v rámci
Slovenska alebo EÚ, sklamali reakcie niektorých klientov, čo sa zaujímali o pracovné miesta, ale len
v rámci svojho bydliska. Iní, najmä zamestnávatelia regiónu, však hodnotili záujem klientov pozitívne, pretože o ponúkané miesta
prejavovali veľký záujem. Uchádzači o zamestnanie v rámci osobných rozhovorov, ale i dotazníkov väčšinou vyjadrili spokojnosť s burzou,
ale našli sa aj takí, ktorí boli nespokojní a kritizovali najmä nedostatok zamestnávateľov z regiónu a nízku ponuku voľných pracovných
miest.
Podľa nášho názoru na burze sa síce ponúkali
pracovné pozície v rôznych odvetviach a pre
rôznu úroveň vzdelania, ale za prácou by bolo
potrebné vycestovať.
Mgr. Janka Turisová, ÚPSVR Brezno

Deň otvorených dverí pre občanov so ZŤP
etašované pracovisko v Hlohovci
ÚPSVR v Piešťanoch zorganizovalo 6. 5. 2010 Deň otvorených dverí
pre občanov so ZŤP. V prvej časti akcie sa uskutočnila výstava prác detí
s ťažkým zdravotným postihnutím
z okresu Hlohovec a okolie. Na úvod
vystúpila s príhovorom PaedDr.
Zdenka Magulicová, vedúca DP Hlohovec a Miloš Tamajka, M.B.A. riaditeľ ÚPSVR
v Piešťanoch, ktorí privítali pozvaných hostí
a otvorili výstavu. Autormi vystavovaných
prác boli deti zo Základnej špeciálnej školy
spojenej s MŠ v Hlohovci, deti zo Základnej
organizácie zdravotne postihnutých v HC,
ako i z Domova sociálnej starostlivosti v Pastuchove. Vystavené práce boli veľmi pekné
a pri ich príprave deti použili rôzne zaujímavé materiály a techniky spracovania. Kultúrny program obohatilo hudobné vystúpenie
detí zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci.
V druhej časti našej akcie mali možnosť predstaviť svoje výrobky firmy Velcom, Medico,
Slovtó, Reumatologické centrum Hlohovec
a Odborné internátne učilište Hlohovec.
Firmy vystavovali kompenzačné pomôcky,
zariadenia určené na zmiernenie sociálnych
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dôsledkov občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím – napríklad rôzne zdvíhacie zariadenia, polohovacie pomôcky, invalidné vozíky a výťahy pre nich a podobne. Návštevníci
výstavy mali možnosť získať informácie
o konkrétnych ponukách výrobkov jednotlivých firiem a súčasne si pozrieť aj názorné
ukážky použitia niektorých prezentovaných
pomôcok. Prezentoval sa i Klub starostov, aj
zdravotná poisťovňa Dôvera.
Účasť na Dni otvorených dverí bola oproti
akcii zorganizovanej minulý rok oveľa vyššia.
Ohlas od zúčastnených firiem a organizácií
bol kladný, získali veľa záujemcov o jednotlivé
druhy pomôcok, takže môžeme iba skonštatovať, že Deň otvorených dverí pre občanov
so ZŤP v Hlohovci splnil svoj účel.

Zamestnanosť a sociálna politika

Ing. Renáta Taranová, ÚPSVR v Piešťanoch

Stierame kultúrne
a jazykové rozdiely
Hoteli ELAND v Spišskej Starej Vsi, na
symbolickej spoločnej slovensko-poľskej hranici zorganizoval 10. – 12. 5. 2010
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej
Ľubovni jazykovo-kulturálnu prípravu
v rámci projektu Infobod na spoločnej hranici. Táto aktivita bola určená pre členov
slovenského a poľského projektového tímu
a zástupcov partnerských inštitúcií, ktorí sa
aktívne podieľajú na implementácii tohto
projektu. Predstavitelia hostiteľského ÚPSVR
v Starej Ľubovni privítali kolegov z Okresného úradu práce (PUP) z Noweho Targu,
a na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia
partnerských inštitúcií, ktorí sú kontaktnými
osobami za svoje rezorty na poskytovanie
informácií týkajúcich sa mobility pracovnej
sily, a to: Sociálna poisťovňa Stará Ľubovňa,
Daňový úrad Stará Ľubovňa, ObÚ - odbor
živnostenského podnikania Stará Ľubovňa,
VšZP Poprad, Cudzinecká polícia Prešov
a Obec Mníšek nad Popradom.
Stretnutie otvorila riaditeľka ÚPSVR v Starej
Ľubovni JUDr. Anna Aftanasová a ďalšie aktivity boli už v réžii Ing. Ryszarda J. Zwiewku,
tlmočníka a prekladateľa, pod vedením ktorého sa táto jazykovo-kulturálna príprava
konala. Ing. Zwiewka je rodený Poliak, ktorý
už dlhé roky žije na Slovensku a svoje služby
v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva poskytuje okrem iného aj vysokým štátnym
predstaviteľom a vláde SR, čo okrem iného
tiež predurčovalo vysokú úroveň tohto
stretnutia.
Obsahom trojdňovej prípravy boli základy
poľského jazyka (recipročne pre poľského
partnera jazyk slovenský), kultúra a zvyky
susediacich národov. Ing. Zwiewka dôkladne pozná oba národy, ich tradície
a myslenie ľudí, preto jeho prednášky boli
pre zúčastnených veľkým prínosom. Jazykovo-kulturálna príprava mala význam pre
všetkých účastníkov, ktorí si odniesli hodnotné informácie nielen do pracovného,
ale aj súkromného života.

V

Mgr. Martina Prevužňáková
EURES asistentka, ÚPSVR v Starej Ľubovni

10_11_UPSVaR_Spravy_Sestava 1 28.5.2010 11:08 Page 11

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013

NÁRODNÝ PROJEKT XXIV-2

„Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Trvanie projektu: od 12/2008 do 11/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 324 678,22 EUR

Ciele národného projektu:
Cieľom projektu je rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 12/2008 do 11/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 327 965,48 EUR

Merateľné ukazovatele projektu (v rámci BSK):
Počet jednotiek
Merná jednotka

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)

Počet novovytvorených pracovných miest

osoba

61

29

47,54

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

osoba

55

25

45,45

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

osoba

6

4

66,67

Počet školených osôb

osoba

36

62

172,22

Názov merateľného ukazovateľa

Špecifické ciele národného projektu:
zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie
záujmu o zamestnanie profesionálnych rodičov
zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
skvalitnenie výkonu a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho rodičovstva
zvýšenie počtu profesionálnych rodičov
Cieľové skupiny:
Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore:
– fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať profesionálne rodičovstvo (t.j.
osoba stanovená zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
– zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (t. j. zamestnanci oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zamestnanci referátu poradensko-psychologických služieb)
– štatutárni zástupcovia detského domova menovaní zriaďovateľmi detských domovov a zamestnanci detského domova t. j. riaditelia, psychológovia a sociálni
pracovníci).
Aktivity národného projektu (v rámci BSK):
propagácia profesionálneho rodičovstva
zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
vzdelávanie zamestnancov detských domovov
odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov
empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách
riadenie projektu
publicita a informovanosť.
Aktivity projektu (v rámci SR mimo BSK):
propagácia profesionálneho rodičovstva
zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
vzdelávanie zamestnancov detských domovov
odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov
empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách
medzinárodná spolupráca
riadenie projektu
publicita a informovanosť.
Národným projektom XXIV-2 - Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Podľa § 100 ods. 9 zákona zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch:
a) do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného
roku veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru
a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine,
b) do 31. decembra 2008 tak, aby od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru
a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.
V rámci Bratislavského kraja je 9 detských domovov (ďalej len DeD), z toho je 6 DeD
v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVR)
Bratislava, tzv. určeného ÚPSVR a 3 DeD sú zriadené neštátnymi subjektmi akreditovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako plánovaný stav je uvedená predpokladaná hodnota ukazovateľov, ktorá má byť dosiahnutá za obdobie celej implementácie projektu. Ako skutočný stav sa uvádza stav k
30. 11. 2009 (zahrnuté obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu t. j. od 1. 12. 2008
do 30. 11. 2009).

Projekt prebieha úspešne. Skutočné hodnoty ukazovateľov v porovnaní
s predpokladanými boli so stavom k 30. 11. 2009 splnené nasledovne:
pri počte novovytvorených pracovných miest na 47,54 %
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ženami na 45,45 %
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi na 66,67 %
pri počte školených osôb na 172,22 %

Merateľné ukazovatele projektu (v rámci SR mimo BSK):
Počet jednotiek
Merná jednotka

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)

Počet novovytvorených pracovných miest

osoba

440

178

40,45

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

osoba

396

147

37,12

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

osoba

44

31

70,45

Počet školených osôb

osoba

283

407

143,82

Názov merateľného ukazovateľa

Ako plánovaný stav je uvedená predpokladaná hodnota ukazovateľov, ktorá má byť
dosiahnutá za obdobie celej implementácie projektu. Ako skutočný stav sa uvádza
stav k 30. 11. 2009 (zahrnuté obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu t. j. od
1. 12. 2008 do 30. 11. 2009).

Projekt prebieha úspešne. Skutočné hodnoty ukazovateľov v porovnaní
s predpokladanými boli so stavom k 30. 11. 2009 splnené nasledovne:
pri počte novovytvorených pracovných miest na 40,45 %
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených ženami na 37,12 %
pri počte novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi na 70,45 %
pri počte školených osôb na 143,82 %

V rámci SR s výnimkou Bratislavského kraja je 88 detských domovov (ďalej len DeD),
z toho je 72 DeD v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVR), ktoré sídlia v krajských mestách, tzv. určených ÚPSVR a 16
DeD je zriadených neštátnymi subjektmi akreditovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Profesionálna rodina je organizačnou súčasťou zariadenia na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým je detský domov. Profesionálna rodina môže vykonávať opatrenia v dome alebo v byte, ktoré sú vymedzenou časťou detského domova alebo vo vlastnom dome alebo vo vlastnom byte
pre určený počet detí. V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti
manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom dome alebo byte, ktoré sú vymedzenou časťou detského domova, len ak sú obaja zamestnanci detského domova.
Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať
v profesionálnej rodine fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad a absolvovala
prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín. Ak profesionálny rodič zabezpečuje
starostlivosť deťom s poruchami správania alebo drogovo a inak závislým deťom,
musí fyzická osoba spĺňať kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu
najmenej 40 hodín.

Predpokladaným výsledkom realizácie projektu je prispieť k rozvoju profesionálneho rodičovstva nasledovne:
zvýšená informovanosť verejnosti o profesionálnom vykonávaní náhradnej
starostlivosti a zvýšený záujem o jeho vykonávanie
sebestačnosť úradov PSVR pri príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti
vytvorené podmienky na kvalitný výber profesionálnych rodičov a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho vykonávania náhradnej starostlivosti
zvýšenie počtu profesionálnych rodičov.
Humanizácia podmienok starostlivosti o deti umiestnené v detských domovoch:
nový model inštitucionálnej starostlivosti, ktorý je blízky rodinnej forme starostlivosti podstatne lepšie zohľadňuje základné potreby detí,
profesionálna rodina má lepšie podmienky na individuálny prístup pri zabezpečení
starostlivosti o dieťa na a pri zohľadňovaní jedinečnosti osobnosti a jeho individuálnych potrieb,
nárast počtu profesionálnych rodín výraznou mierou ovplyvní transformačný proces existujúcich DeD ktorý je porovnateľný s vyspelými krajinami EÚ.
V súvislosti s potrebou vytvárania nových pracovných príležitostí a zvýšenia udržateľnosti profesionálnych rodičov, národný projekt vytvára podmienky na zamestnanie
nových profesionálnych rodičov, na skvalitnenie výkonu profesionálneho rodičovstva prostredníctvom prípravy profesionálnych rodičov a vzdelávania ďalších zamestnancov DeD a zamestnancov úradov PSVR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
JÚN 06/2010
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ÚPSVR

10 rokov EDUKOS
v Dolnom Kubíne
Napriek tomu, že už žijeme v roku 2010, v dobe
povedzme „pokrokovej“, plnej neuveriteľných objavov,
možností a príležitostí, chudoba je stále medzi nami.
Tento sociálny jav zasahuje bez výnimky nielen európske
krajiny, preto je logické, že na boj s chudobou sa pozornosť
upriamuje čoraz viac.
onzultačné a informačné centrum
EDUKOS v Dolnom Kubíne oslávi
v tomto roku jubileum. Už 10 rokov pracuje s ľuďmi, ktorí pomoc potrebujú, pretože sú ohrození nielen chudobou. Mnohí príslušníci cieľových skupín,
na ktoré EDUKOS upriamuje pozornosť,
si problémy spôsobili sami, mnohým
z nich ich pripravil „osud“.
Aj preto v rámci Národného programu
boja proti chudobe pripravili a od marca

K

12 13

začali realizovať projekt pod názvom Na
križovatke života. Cieľom projektu je zvýšiť sociálne kompetencie a motiváciu aktívne riešiť vlastnú životnú situáciu, zabrániť sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí
vstupujúcich do života z ústavnej starostlivosti, ale aj osobám s trestnou minulosťou – tým, ktorí sa nachádzajú vo výkone trestu odňatia slobody, i tým,
ktorým boli súdnou cestou nariadené sociálne výcviky či poradenstvo.

Zamestnanosť a sociálna politika

Cieľovou skupinou na jednej strane sú
mladí ľudia, čo opúšťajú brány detských
a reedukačných domovov, pretože dosiahli plnoletosť. Títo mladí dospelí najčastejšie končia v domoch na polceste,
lebo nie sú schopní zabezpečiť si ubytovanie, prácu, účelne hospodáriť s financiami; nie vlastnou vinou sa nedokážu
o seba samostatne a zodpovedne postarať.
Pre mladých ľudí je pripravený osobnostný výcvik, prednáška sexuológa, policajta, pracovníka z resocializačného zariadenia, ale aj výklad o možnosti riešenia
otázok práva v bežnom živote. Cieľovou
skupinou sú na druhej strane aj mladí ľudia, ktorí porušili spoločenské normy
a musia za ne niesť trestnoprávne sankcie.
Pomerne vysoké percento tejto skupiny
tvorí skupina rómskeho etnika s nízkym,
resp. so žiadnym stupňom vzdelania a minimálnymi pracovnými návykmi. Výcviky
pre klientov vo väzení sú zamerané na
rozvíjanie sociálnych zručností a vedomostí v oblasti práva, ale aj na lepšie
orientovanie sa v spoločnosti a dnes už
takmer v každej oblasti nevyhnutnú
prácu s PC. Obsahom sociálnych výcvikov nariadených súdom je poznávanie
seba a iných, komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie agresie a napätia, právo
v bežnom živote. Napriek skutočnosti, že
práve táto skupina nevyvoláva v spoločnosti prílišné sympatie, centrum EDUKOS
jej stále venuje pozornosť, pričom kladie
dôraz na potrebu riešiť otázky, ktoré sú
pre túto skupinu životne dôležité. Ak sa
podarí hoci len jedného z klientov, s ktorými pracujú, v živote optimálne usmerniť, považujú to za úspech. A čo je nesmierne dôležité, snažia sa aj o takýchto
relatívne malých úspechoch informovať
verejnosť, a to nielen prostredníctvom
médií, ale aj na rôznych stretnutiach.
Najmä pri prezentáciách svojej práce študentom humanitného zamerania poukazujú na to, že podanie pomocnej ruky
v čase, keď to ten druhý skutočne najviac
potrebuje, je mnohokrát viac ako akýkoľvek balík inej podpory.
Na prácu s týmito špecifickými skupinami
pripravujú aj tzv. mentorov. Vyškolia ich
z radov evidovaných nezamestnaných
a študentov sociálnej práce, ktorí prejavili
chuť a záujem s takouto skupinou pracovať. V prvom prípade získajú nezamestnaní príležitosť udržať si pracovné návyky,
resp. zdôrazniť pocit užitočnosti a v neposlednom rade získajú nové skúsenosti
a zručnosti pri práci so špecifickou cieľovou skupinou. V druhom prípade majú
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študenti sociálnej práce možnosť rozšíriť
si teoretické vedomosti (nadobudnuté
štúdiom) o praktické skúsenosti a zároveň prispejú aj k skvalitneniu sociálnej
práce. Obsahom vzdelávania pre mentorov je práca a komunikácia s rizikovým
klientom. Počas celého trvania projektu
budú mať mentori možnosť využívať supervízne stretnutia.

Obom cieľovým skupinám je počas trvania projektu, ako i po jeho ukončení, k dispozícii poradenské centrum, ktoré zabezpečuje tím odborníkov. Ide o poradenstvo
právne, sociálne, psychologické i kariérne.
Centrum poskytuje nielen psychologické
poradenstvo, ale zaoberá sa aj praktickými
otázkami, ako je pomoc pri hľadaní zamestnania či bývania, pomoc pri písaní žia-

dosti do zamestnania, vyhľadávanie voľných pracovných miest na internete a pod.
Aktivity projektu sa sústreďujú na stredné
a východné Slovensko a prebiehajú v spolupráci s Detským domovom v Istebnom
a Reedukačným domovom v Spišskom
Hrhove, ústavmi na výkon trestu odňatia
slobody v Sučanoch a Levoči a príslušnými
Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (oddeleniami sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ako i s probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov. Tí
evidujú a zabezpečujú výchovné programy
pre podmienečne odsúdených tak, aby do
aktivít projektu boli zaradení klienti, ktorí to
najviac potrebujú. Snažia sa zaangažovať
čo najviac partnerov, a to nielen kľúčových
hráčov, ktorí s týmito skupinami pracujú.
Zapájajú všetkých, čo dokážu podať pomocnú ruku pri skvalitnenom zaraďovaní
sa do pracovného, rodinného a spoločenského života. Proces tvorby partnerstiev
a spolupráce je teda otvorený a vítaný je
každý, kto chce pomôcť.
Všetci, čo sme do projektu zainteresovaní,
si uvedomujeme, že to nie je práca ľahká
a úspech nie je zaručený na 100 %. Pri napĺňaní spoločných zámerov a cieľov si budeme navzájom držať palce.
Ing. Eva Vajzerová
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

REŠTART PO KRACHU

Projekt prípravy do života
a vzdelávanie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením pod názvom
Reštart začalo realizovať
od 1. februára 2010 Konzultačné
a informačné centrum Edukos
v Dolnom Kubíne.

rojekt Reštart je financovaný z ESF
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná

P

os 2 - Podpora sociálnej inklúzie, opatrenia
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh
práce s osobitným zreteľom na MRK
a ukončiť by sa mal do 31. 7. 2011.
Nenávratný finančný príspevok z ESF je
185,734.50 € a 9 775,50 € uhradí Edukos
z vlastných zdrojov.
Hlavným cieľom projektu je zníženie rizík
sociálneho vylúčenia osôb, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom a zvýšenie
ich kompetencií pri uplatnení na trhu
práce a v osobnom živote.
Aktivity projektu sú určené osobám,
ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom, ale aj nezamestnaným osobám,
ktoré majú chuť s takýmito skupinami
pracovať. Budú prebiehať v regiónoch východného a stredného Slovenska (Žilinský, Banskobystrický
a Košický kraj), a to v spolupráci
s Ústavmi na výkon trestu odňatia
slobody v Ružomberku, Sučanoch
a Banskej Bystrici, probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov, sociálnymi pracovníkmi úradov
PSVR či miestnej samosprávy.

Vo väzení niektorí odsúdení pred prepustením na slobodu získajú okrem zručností
potrebných na začleňovanie sa do života
a na trh práce aj kvalifikáciu murára, maliara či holiča, naučia sa rôznym zručnostiam, ako je tkanie, pletenie košíkov, drôtikovanie a pod.
Počas jeden a pol roka trvania projektu
budú mať odsúdení na slobode šancu absolvovať výchovné programy a výcviky,
ktoré im nariadil súd ako alternatívu k nepodmienečnému výkonu trestu.
Z 24 vyškolených osôb z radov nezamestnaných dostanú šiesti najlepší (3 na východnom Slovensku a 3 na strednom Slovensku)
možnosť zamestnať sa v poradenskom
centre zriadenom Edukos a sprevádzať spomínané cieľové skupiny v najzložitejšom období ich života.
(Ďalšie informácie: www.edukos.sk.)
Ing. Eva Vajzerová, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

JÚN 06/2010
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PREDSTAVUJEME

Tajomstvo šťastia nespočíva v tom, že
človek robí to, čo má rád, ale že má rád
to, čo robiť musí.

ko riaditeľke Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne mi pripadla
úloha predstaviť v júnovom čísle časopisu náš úrad.
Sir James M. Barrie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vznikol
na základe zákona NR SR č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb zamestnanosti
spojením na prvý pohľad dvoch spolu nesúvisiacich činností – úradov práce
a odborov sociálnych vecí okresných úradov. A predsa tieto činnosti spája ten najdôležitejší, kvôli komu sme tu, náš klient. Rozsah našej činnosti je veľmi široký – od
evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, sprostredkovanie práce, poskytovanie poradenstva, zabezpečenie rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie, po
riešenie hmotnej núdze, poskytovanie štátnych sociálnych dávok, príspevkov na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zabezpečenie sociálnoprávnej
ochrany detí a kuratelu dospelých.
Okrem klientov – jednotlivcov resp. rodín sú naším klientom aj zamestnávatelia.
Vďaka poskytovaným príspevkom sa vytvárajú nové pracovné miesta, zamestnávajú
sa občania so zníženou pracovnou schopnosťou, je umožnené aj vzdelávanie zamestnancov vo firmách.
Ako určený úrad sme zriaďovateľom 12 detských domovov, z ktorých jeden je určený
pre maloletých bez sprievodu a má celoslovenskú pôsobnosť.
Svetová kríza ovplyvnila aj situáciu na trhu práce v našich okresoch, v ktorých pred
jej vypuknutím bola miera nezamestnanosti po Bratislave najnižšia v rámci Slovenskej
republiky. Dnes, keď miera nezamestnanosti vzrástla 3,5-krát, je Trenčín s mierou
7,39 % na 10. mieste a Ilava s mierou 8,1 % na 19. mieste.
Ale o práci úradu nech hovoria príspevky mojich kolegov. Dovoľte mi túto príležitosť
využiť na poďakovanie všetkým zamestnancom, vďaka ktorým Úrad práce, sociálnych
veci a rodiny v Trenčíne plní všetky úlohy, ktoré z jeho postavenia vyplývajú. Prajem
im veľa šťastia v ich ďalšej práci, úspechov, porozumenia a taktiež radosti a spokojnosti
v osobnom živote.

A

Ing. Teresa Pavlásková, riaditeľka ÚPSVR v Trenčíne

14 15

Zamestnanosť a sociálna politika
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Výchovno-rekreačný program pre deti v roku 2009
ÚPSVR Trenčín sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
spolupodieľal na realizácii výchovno-rekreačného programu (ďalej len
VRP) pre deti. V roku 2009 realizoval tento program akreditovaný
subjekt Orchidea, n. o., Prievidza.
ýchovno-rekreačný program pre deti
v roku 2009 bol zameraný predovšetkým na problém záškoláctva ako prevencia pred riešením závažnejších porúch
správania (ako sú napr. trestná činnosť, úteky
z domu, šikanovanie, výskyt závislostí a pod.).
Samotná téma záškoláctva, resp. odborne
povedané zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky, je v súčasnosti veľmi aktuálnou
témou nielen na samotných školách, ale aj
medzi deťmi a rodičmi v otvorenom prostredí, na úradoch či v zdravotníckych zariadeniach, medzi ľuďmi. Riešenie záškoláctva si
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vyžaduje poznať konkrétne príčiny, ako aj
formy riešenia daného problému, a v druhom rade je nevyhnutná spolupráca, resp.
participácia všetkých tých, ktorých sa problém dotýka či už priamo, alebo nepriamo.
Ide najmä o školy (triedny učiteľ, výchovný
poradca), dieťa a rodiča, centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie,
či zdravotnícke zariadenia (detský lekár, pedopsychiatrický lekár) a v neposlednom rade
je dôležitá účasť sociálneho kurátora z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Dovolím si povedať, že snahou nás
všetkých je dosiahnuť, aby si deti plnili povinnú školskú dochádzku, čím by dosiahli minimálne základné vzdelanie, ktoré je nevyhnutné pre uplatnenie na pracovnom trhu. To
si vyžaduje „nazrieť“ do spôsobu výchovy rodičov, a súčasne byť aj vnímavý nielen k nepriaznivému vplyvu okolia, ale byť vnímavý
voči potrebám dieťaťa. V reálnom živote je to
však veľmi náročné plniť, pretože rodičia nie
vždy sú ochotní umožniť odborníkom z inštitúcií nahliadnuť do ich súkromia.
Jednou z možností v zmysle motivácie a následnej zmeny rodinného prostredia k problematike záškoláctva je aktívna práca s rodičmi a deťmi v rámci výchovno-rekreačného
programu pre deti priamo v mieste pobytu
detí a na pôde úradu formou klubových se-

dení. Výchovno-rekreačný program pre deti
v roku 2009 sa realizoval formou 7-dňového
pobytu v mesiaci júl v rekreačnom školiacom
stredisku Mladosť Veľké Uherce v okolí Partizánskeho. Cieľovou skupinou boli deti vo
veku od 13 do 17 rokov, celkový počet detí
bol 20. Šlo o deti s poruchami správania, ktoré
sú vedené na úseku sociálnej kurately z dôvodu výskytu problémov v správaní, v škole
alebo problémov v komunikácii s rovesníkmi
a okolím, čoho dôsledkom je práve spomínané záškoláctvo. Po ukončení 7-dňového
pobytu organizátori akreditovaného subjektu
Orchidea, n. o., Prievidza v súčinnosti s pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately aktívne pracovali s deťmi a rodinami na pôde úradu vo forme
už spomínaných klubových
sedení raz mesačne v období
od júla 2009 do novembra
2009.
Spoločne s kolegami z akreditovaného subjektu Orchidea Prievidza sme sa spoločne zamerali na jednotlivé
aktivity realizované aj na
pôde ÚPSVR Trenčín za prítomnosti rodičov
a detí tak, aby sme deťom vytvorili podmienky na dosiahnutie pozitívnych zmien.
Pri každej aktivite sme citlivo prihliadali na
vek detí, ich vedomosti, postoje, hodnoty
a záujmy, čím sme podporovali harmonický
rozvoj osobnosti. Našou prioritnou úlohou
bolo preukázať pozitívny vplyv VRP na emocionálnu a sociálnu sféru osobnosti dieťaťa,
zmysluplné využívanie voľného času. Zároveň treba pomôcť deťom spoznať lepšie samých seba, lepšie si rozumieť s rovesníkmi, s
vlastnými rodičmi, ako aj pomôcť deťom nadobudnúť záujem o získanie minimálne základného vzdelania a uvedomenie si vlastného konania a následne aj dôsledkov.
Pri aktivitách boli využité metódy a formy ako
sociálne a psychologické poradenstvo, skupinová práca, ktorá využíva interakciu členov
skupiny, hry a aktivity zamerané na podporu
sebapoznávania, sebaprijatia, praktický výcvik
formou modelových situácií a psychohier.
V rámci výchovnej časti programu išlo predovšetkým o aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj sociálno-psychologických zručností, získanie potrebných spoločenských návykov,
stabilizácie emocionálneho prežívania, verbálna i neverbálna komunikácia, empatické
prežívanie, stimulácia sociálneho učenia a získanie právneho povedomia, ako aj získanie in-

formácií o možných sankciách v prípade dopustenia sa priestupku či trestnej činnosti, získanie vedomostí o závislostiach. V rámci rekreačnej časti programu mali deti možnosť
zúčastniť sa na aktivitách ako: rôzne športové
činnosti, návšteva zoologickej záhrady, múzea,
kúpaliska, návšteva zámku, prednáška a beseda s policajtmi spojená s praktickou ukážkou.
Na záver si dovolím povedať niečo osobné každá aktivita priniesla deťom niečo nové,
nejaký poznatok, zážitok alebo skúsenosť.
Všetko to, čo deti prežili v rámci VRP spoločne
s nami organizátormi obohatilo ich osobnosť.
Zároveň chcem zdôrazniť, že realizácia výchovno-rekreačného programu pre deti má
svoj význam, resp. zmysel aj v blízkej budúcnosti. Zo strany sociálnych kurátorov si to vyžaduje systematicky cielenú a dlhodobú
prácu s rodinou dieťaťa. Z praxe sa nám potvrdzuje, že je v prospech dieťaťa či vzájomných rodinných vzťahov – teda rodiny aktívne zapojiť rodiča do spomínaného
programu a následne pracovať s rodinou aj
po ukončení programu.
Mgr. Miriama Gáborová, odd. SPODaSK, ÚPSVR Trenčín

Informačno-poradenské stredisko
v Trenčíne je v nových priestoroch
ri zavádzaní trojzónového systému komunikácie s klientom sa uvoľnili priestory vhodné pre informačno-poradenské
stredisko. Priestory sa postupne upravili
potrebám informačno-poradenského strediska a vo februári sa mohlo stredisko presťahovať.
V súčasnosti je informačno-poradenské
stredisko v nových priestoroch, ktoré sú
bližšie ku klientovi. Veď posúďte...

P

Mgr. Adriána Majtánová, vedúca oddelenia IP a SS, ÚPSVR Trenčín
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E-learningová učebňa v Trenčíne
V roku 2010 sa na ÚPSVR Trenčín spustila do prevádzky e-learningová
učebňa, ktorá slúži na implementáciu projektu Využitie e-learningu
v prostredí úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

odnetom na realizáciu tohto projektu
bola predovšetkým skutočnosť, že jazykové zručnosti sú v súčasnosti jednou zo
základných požiadaviek na uplatnenie sa na
trhu práce. V našom regióne je zastúpené veľké
množstvo zamestnávateľov so zahraničnou
účasťou, preto rastú i požiadavky na dostatočnú jazykovú vybavenosť a situáciu na trhu
práce treba riešiť aj formou zvyšovania potrebných teoretických a praktických zručností,
a tým poskytnúť klientovi možnosť pomôcť si
vlastnou aktivitou a iniciatívou.
Vzdelávaním a prípravou pre trh práce sme
chceli umožniť získať vedomosti a zručnosti
uchádzačom a záujemcom o zamestnanie
formou e-learningu nemeckého a anglického
jazyka. Súbežnou úlohou je aj príprava uchádzačov o zamestnanie na prijímací pohovor,
administratívnu agendu, ako a čo napísať do
životopisu. Cieľom je formou e-learningu
uchádzačom a záujemcom o zamestnanie
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overiť, obnoviť a rozšíriť vedomosti a zručnosti v nemeckom
a anglickom jazyku, a tým im pomôcť pri uplatnení sa na trhu
práce.
Cieľovými skupinami projektu sú
uchádzači o zamestnanie (UoZ)
a záujemcovia o zamestnanie (ZoZ),
ktorých o e-learningovej učebni informujú pri návšteve na oddelení
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
Aktivity projektu sú rozdelené na
tri časti:
interaktívny modul na otestovanie jazykovej
úrovne UoZ/ZoZ (približne na 20 min. práce
pre UoZ/ZoZ) – angličtina,
interaktívny modul na otestovanie jazykovej
úrovne UoZ/ZoZ (približne na 20 min. práce
pre UoZ) – nemčina.
Po absolvovaní testov možno odporučiť
UoZ/ZoZ na ďalšie vzdelávanie niektorý z 24
vzdelávacích modulov rozdelených do nasledujúcich podskupín:
Osobnostné vzdelávanie:
ako a čo napísať do životopisu (pokryť problematiku koncipovania a úpravy obsahu CV
a motivačného listu s prihliadnutím na štandardizáciu EUROPASS),
príprava na prijímací pohovor (od prípravy
cez samotný pohovor až po nevyhnutné
kroky po pohovore),
administratívna agenda – telefonovanie (základy efektívneho telefonického rozhovoru,
odporúčania, tipy a triky na zvládnutie úspeš-

nej komunikácie cez telefón),
administratívna agenda – korešpondencia
(predstavenie rôznych typov a foriem písomnej komunikácie, pravidlá a rady,
úprava).
Anglický jazyk:
pre začiatočníkov (2 moduly na všeobecnú
tému, každý modul približne na 60 min.),
pre mierne pokročilých (2 moduly na všeobecnú tému, každý modul približne na 60
min.),
pre pokročilých (2 moduly na všeobecnú
tému, každý modul približne na 60 min.),
ako a čo napísať do životopisu,
príprava na prijímací pohovor,
administratívna agenda – telefonovanie,
administratívna agenda – korešpondencia.
Nemecký jazyk:
pre začiatočníkov (2 moduly na všeobecnú
tému, každý modul približne na 60 min.)
pre mierne pokročilých (2 moduly na všeobecnú tému, každý modul približne na 60
min.)
pre pokročilých (2 moduly na všeobecnú
tému, každý modul približne na 60 min.)
ako a čo napísať do životopisu,
príprava na prijímací pohovor,
administratívna agenda – telefonovanie,
administratívna agenda – korešpondencia.
Testy:
možnosť otestovať precvičené všeobecné
moduly – angličtina,
možnosť otestovať precvičené všeobecné
moduly – nemčina.
Počas krátkeho času realizácie projektu máme
zatiaľ iba kladné referencie klientov, pretože
môžu aj takouto formou získať rôzne informácie a zvýšiť si kredit u zamestnávateľa, ku ktorému idú na pohovor, posielajú mu svoju žiadosť o prijatie do zamestnania a pod.
Veľkú výhodu vidíme najmä v tom, že si klient
týmto spôsobom nájde aktuálne a kvalitné informácie podľa vlastných požiadaviek a potrieb.
Mgr. Adriána Majtánová, oddelenie IP a SS, ÚPSVR Trenčín

Chcete začať podnikať? – pomôžeme vám
edným z najefektívnejších nástrojov aktívnej
politiky trhu práce pre uchádzačov o zamestnanie je príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nezamestnaní občania, ktorí majú podnikateľského ducha a sú vedení v evidencii Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne najmenej
3 mesiace, môžu požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.
Príspevok je vo výške 2 497,38 eura a poskytuje
sa na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou.
Ešte pred podaním žiadosti o príspevok v zmysle
§ 49 zákona o službách zamestnanosti musí
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každý uchádzač o zamestnanie absolvovať tzv.
praktickú prípravu na podnikanie, ktorú zabezpečí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Úrad PSVR v Trenčíne v tejto aktivite úzko spolupracuje s Regionálnym poradenským a informačným centrom pre malé a stredné podnikanie Trenčín.
Každý uchádzač o zamestnanie získa vysoko
kvalitné informácie o spracovaní podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, podnikateľské poradenstvo, aktuálne legislatívne
informácie potrebné na podnikateľskú činnosť.
Interný poradenský tím tvoria skúsení poradcovia, ktorí sa zameriavajú na analýzu šancí a rizík

Zamestnanosť a sociálna politika

podnikateľskej myšlienky, poskytujú odbornú
pomoc pri vypracovaní podnikateľského plánu,
vyhľadávajú a odporúčajú vhodné formy
a zdroje financovania podnikateľského zámeru.
Spolupráca s RPIC Trenčín pri príprave našich
budúcich podnikateľov je na kvalitnej odbornej
a dobre fungujúcej úrovni.
Oddelenie služieb zamestnateľnosti
odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR Trenčín
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Informácií nie je nikdy dosť
dnešnom príspevku nechcem hodnotiť činnosti, ktorých vykonávanie je určené zákonom, ani analyzovať štatistické ukazovatele. Štatistické údaje sú
dostupné v rámci celoslovenských štatistík
a z nich možno prehľad o vývoji počtu poberateľov a výške peňažných príspevkov na kompenzácie ľahko získať. Chcem sa venovať vývoju spolupráce so zväzmi ťažko zdravotne
postihnutých a s orgánmi miestnej samosprávy.
Do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Trenčín patrí okres Ilava a okres Trenčín. So zámerom priblížiť vybavovanie žiadostí
o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzácie čo najbližšie k občanovi, okrem sídla
úradu, sú v Ilave a Dubnici nad Váhom zriadené aj dve detašované pracoviská.
Zmena legislatívy vždy prinesie so sebou aj
novinky. Od začiatku účinnosti novej legislatívy v oblasti peňažných príspevkov na kom-

penzácie ťažkého zdravotného postihnutia
uplynul viac než rok. Zamestnanci oddelenia
peňažných príspevkov na kompenzácie
okrem sociálneho poradenstva poskytovaného priamo na oddelení pri osobnom
kontakte, telefonicky a prostredníctvom
webových stránok (napr.: www.upsvar.sk
alebo www.employment.gov.sk, prípadne
www.upsvartn.sk) využívajú na poskytovanie
informácií aj v minulosti osvedčené priame
stretnutia s fyzickými osobami s ŤZP rôzneho
postihnutia a ich rodinnými príslušníkmi a zúčastňujú sa na výročných schôdzach usporiadaných zväzmi ŤZP. V roku 2009 sa zamestnankyne OPPK zúčastnili na niekoľkých
stretnutiach s občanmi rôzneho zdravotného
postihnutia. V okrese Trenčín sme sa v marci
2009 zúčastnili na stretnutí primátorov miest
a starostov obcí TSK, kde sme poskytli základné informácie o poskytovaní PP na kompenzácie ŤZP, ich podmienkach a poukázali na

Nový nástroj APTP – § 50i

aj formulár žiadosti. Keďže vybavovanie potvrdení,
ktoré sú súčasťou žiadosti, je časovo náročnejšie,
prvé kompletné žiadosti boli na ÚPSVR v Trenčíne
doručené ku koncu marca. Až potom sme mohli
začať uzatvárať dohody. Po starostlivom výbere
vhodných kandidátov starostami a primátormi sa
mohli následne uzatvárať aj pracovné zmluvy medzi obecnými a mestskými úradmi a znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.
Od 1. apríla 2010 vďaka tomu do pracovného pomeru nastúpilo 59 znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, ktorí budú pracovať pre trinásť
obecných úradov, dve mestá a jednu organizáciu
v pozíciách administratívnych zamestnancov,
upratovačiek, údržbárov, záhradníkov, vodičov.
Najviac dohôd (45) bolo uzatvorených na profesiu pomocných pracovníkov, ktorí budú pomáhať
pri separácii odpadu, úprave verejných priestranstiev, údržbe zelene, likvidácii divokých skládok
odpadu, údržbe a oprave majetku obce. Svojou
prácou prispejú k zlepšeniu životného prostre-
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účinnosťou novely zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti od 1. marca 2010
vstúpil do platnosti nový nástroj aktívnej politiky
trhu práce § 50i – podpora regionálnej a miestnej
zamestnanosti.
Zatiaľ čo väčšina doterajších príspevkov bola určená predovšetkým pre podnikateľské subjekty,
tento je zameraný na samosprávu a subjekty, ktorých je zriaďovateľom.
Pod Úrad PSVR Trenčín spadá 6 miest a 52 obcí.
O možnosti využitia príspevku sme sa rozhodli informovať primátorov a starostov na pracovnom
stretnutí 16. marca 2010 na Obvodnom úrade
Trenčín. V rámci prezentácie zúčastnení dostali základné informácie o podmienkach získania príspevku, výške príspevku, oprávnených výdavkoch.
Zároveň tieto informácie každý starosta dostal
v tlačenej reforme na letáku. Viaceré obce priamo
na stretnutí prejavili o príspevok záujem a vzali si
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zmeny účinné od 1. 1. 2009 oproti zákonu
č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci a prepojenosť zákona č. 477/2008 Z. z. so zákonom
č. 478/2008 Z. z. o sociálnych službách. V máji
2009 sme na stretnutí občanov s ochorením
celiakia informovali o podmienkach na poskytnutie príspevku na diétne stravovanie
v súvislosti s ich ochorením.
Ďalším stretnutím bolo stretnutie s členmi
zväzu zdravotne postihnutých v júni 2009,
kde sme prítomných okrem poukázania na
zmeny v novej legislatíve oboznámili aj s opatreniami MPSVR SR: č. 6/2009 (ktorým sa ustanovil zoznam stavebných prác, stavebných
materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny) a č. 7/2009 (ktorým sa
ustanovil zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok).
V rámci okresu Ilava sa uskutočnili štyri stretnutia s ťažko zdravotne postihnutými. Stretnutie s občanmi s onkologickými ochoreniami sa uskutočnilo v marci 2009, so
sluchovo postihnutými občanmi v júni 2009
a pri príležitosti Dňa zdravotne postihnutých sa v novembri 2009 uskutočnili dve
stretnutia – v Ilave, časť Klobušice, a v Novej
Dubnici, časť Kolačín. Prítomných najviac zaujímalo, aká je lehota platnosti starého osobitného označenia osobného motorového
vozidla, či je potrebné vybaviť parkovací preukaz podľa novej legislatívy, či nie sú iné výhody pre držiteľov preukazov ŤZP, napr. zľava
na lieky a pod. Občania poukázali na komplikovanosť legislatívy, ktorá vyžaduje preukazovanie dosiahnutých príjmov pri podávaní žiadostí o poskytnutie peňažných
príspevkov na kompenzáciu, ktoré sa každoročne prehodnocujú a treba okrem odkázanosti na PPK preukazovať aj splnenie
iných podmienok.
Často sme priamo na stretnutí vyriešili aj konkrétny prípad ťažko zdravotne postihnutého.
Ing. Mária Zlatošová, OPPK, ÚPSVR Trenčín

dia, skvalitneniu kultúrnych, sociálnych a ekonomických podmienok života mesta a obce. Na jednej strane obce pomôžu svojim občanom pri návrate na trh práce a pomôžu im, i keď len dočasne,
zvýšiť si životnú úroveň, na strane druhej obce
zasa získajú pracovnú silu, ktorú by si nemohli
dovoliť financovať iba z vlastných prostriedkov.
Ceníme si preto najmä ochotu starostov a primátorov nájsť vo svojom rozpočte finančné prostriedky na príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti.
Aká bude efektívnosť nového nástroja aktívnej
politiky trhu práce, ukáže až budúcnosť. Už teraz
však vieme, že pomôže najmä uchádzačom o zamestnanie udržať si pracovné návyky a sprostredkuje im kontakt s pracovnými povinnosťami.
Veríme, že po počiatočných skúsenostiach sa v nasledujúcich mesiacoch pridajú aj iné subjekty
a vytvoria ďalšie pracovné miesta, ktorých je v
súčasnosti nedostatok.
Ing. Darina Makovcová, OSZ, ÚPSVR Trenčín
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Preventívne poradenstvo
Preventívne poradenstvo, môžeme ho nazvať aj kariérnym
poradenstvom, zahŕňa poskytovanie komplexnej odbornej
pomoci človeku pri riešení jeho potrieb počas prípravy na
povolanie, ako aj pri vstupe na trh práce a v priebehu
zotrvania človeka na trhu práce.

J

ednou z foriem preventívneho poradenstva realizovaného úradmi práce (resp.
OISS) je poradenstvo pri voľbe povolania
zameraného najmä na žiakov základných
a stredných škôl. Jeho cieľom je pomôcť žiakom základných škôl pri voľbe povolania, priblížiť im najmä to, čo ich môže ovplyvňovať
pri voľbe profesie a oboznámiť ich s poznatkami uplatnenia sa na trhu práce výberom danej profesie.
Preventívne poradenstvo určené stredoškolákom je vo väčšej miere zamerané na zamestnanie, podnikanie a ďalšie vzdelávanie. Základnou filozofiou tohto poradenstva je
ovplyvňovanie sveta práce. Špecifickým poradenstvom pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl očakávame splnenie
cieľa na individuálnej úrovni, naučiť „budúcich
klientov trhu práce“ čo najviac o svojom potenciáli, na úrovni osobných a kolektívnych
presvedčení rozšíriť si pohľad o trhu práce.
V tomto duchu sa zhostil tejto úlohy aj ÚPSVR
Trenčín, detašované pracovisko Dubnica nad
Váhom, Ilava. Pri poskytovaní preventívneho
poradenstva úrad postupuje v nasledujúcich
krokoch: Prvým je oslovenie výchovných poradcov na základných školách a zástupcov riaditeľov na stredných školách. V tomto kroku
využívame písomný styk s oboznámením časovej predstavy realizácie (pri ZŠ zrealizovať
preventívne poradenstvo najneskôr do konca
novembra), štrukturálneho obsahu skupinového poradenstva a miesta jeho realizácie.
Súčasťou je kontakt na pracovníka úradu. Termíny realizácie preventívneho poradenstva sa
snažíme zosúladiť tak, aby výraznejšie nenarušili vyučovací proces a u študentov stredných
škôl maturitné obdobie a vykonávanie maturitných skúšok. Spoluprácu s výchovnými poradcami a zástupcami riaditeľov stredných škôl
hodnotíme vysoko. Neobmedzuje sa len na
výkon preventívneho poradenstva, ale pozostáva aj z výmeny poznatkov a skúseností vo
forme účasti na poradách výchovných poradcov uskutočňovaných na krajskom školskom
úrade.
V roku 2009 preventívne poradenstvo pre základné školy prebiehalo v októbri a novembri.
Oslovených bolo 12 základných škôl okresu
Ilava. Záujem o preventívne poradenstvo prejavilo desať škôl a celkove sa zrealizovalo 11
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stretnutí s 364 žiakmi. Žiaci boli rozdelení do
skupín, takže preventívne poradenstvo sa
uskutočnilo v skupinách maximálne po 25 žiakov. Skúsenosťami z prvých rokov sme zistili,
že pri väčšom počte žiakov nemožno dosiahnuť očakávaný výsledok. Obsahom stretnutí
bola motivácia (zmysel práce a sebarealizácie),
prehľad najviac a najmenej žiadaných profesií
na trhu práce, konkrétne požiadavky na výkon
konkrétnej profesie, prehľad stredných škôl
s ponukami internetových stránok, kde tieto
informácie môžu získať, ponuka odborného
poradenstva na úradoch práce a odovzdanie
informačných materiálov a internetových stránok zaoberajúcich sa voľbou povolania. Cieľ,
ktorý sme si vytýčili, bol najmä pomôcť žiakom
spoznať svoj skutočný potenciál a uplatniť ho
vo svete práce.
Žiakov základných škôl najviac zaujímali informácie o uplatniteľnosti profesie, ktorú si chcú
zvoliť, na trhu práce. Zaujímavé otázky vznášali
pri objasňovaní typológií osobnosti, ktoré sa
javili ako hlbšie otváranie vlastnej osobnosti
a neboli vždy zhodné z pohľadu výberu profesie s rodičmi. Predstavy niektorých žiakov
o profesii, ktorú zvažujú, boli dosť skreslené,
ba dokonca až zidealizované.

Zamestnanosť a sociálna politika

V možnosti hlbšieho poznania niektorých profesií nám v minulom roku pomohla aj distribúcia prezentácie rôznych profesií vo forme
DVD a využívania ISTP, integrovaného systému
typových pozícií.
Preventívne poradenstvo pre študentov stredných škôl končiacich ročníkov sa v roku 2009
zrealizovalo v marci a apríli. Oslovili sme 7 stredných škôl okresu Ilava. Záujem o preventívne
poradenstvo prejavilo päť škôl a celkove sa
uskutočnilo 13 stretnutí s 551 študentmi rozdelenými do skupín podľa odborov. Obsahom
stretnutí bolo najmä poskytnutie informácií
o regionálnom trhu práce, informácie o možnostiach uplatnenia sa absolventa po skončení
školy nielen na regionálnom trhu práce, základné informácie o vstupe do pracovného pomeru vrátane náležitostí s tým spojených (pracovná zmluva, poistenie, podnikanie, ďalšie
štúdium, evidencia na úrade práce), informácie
o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie
(zhrnutie zásad komunikácie so zamestnávateľom, predkladanie písomností pri hľadaní si
zamestnania – žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis, zásady telefonického uchádzania sa o pracovné miesto).
Záujem študentov v diskusii bol koncentrovaný
na uplatniteľnosť na trhu práce po ukončení
štúdia, niektorí študenti prejavili záujem o poskytnutie príspevku na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (najmä v oblasti
administratívy, obchodu a strojárstva). Nedá
sa vynechať, že sa našli i študenti, ktorí neprejavili záujem o poskytnuté informácie. Študenti,
ktorí chceli študovať na vysokých školách, sa
zamerali i na oblasť uplatnenia sa na trhu práce
po ukončení konkrétnej vysokej školy.
Keďže niektorí mali obavu či sa v období hospodárskej krízy do 1. septembra zamestnajú,
orientovali svoje otázky na oblasť evidencie
uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a na
konkrétne postupy predkladania žiadostí a potrebných dokladov. Zaujímalo ich i to, aké podporné formy zamestnania im môže úrad práce
ponúknuť.
Obdobné poradenstvo v roku 2010 sa už začalo od 1. 2. 2010 a malo by byť zrealizované
do konca apríla 2010. Pre žiakov základných
škôl je termín naplánovaný na mesiace október
a november.
Na záver treba podotknúť, že preventívne poradenstvo pre žiakov základných a stredných
škôl má pozitívny ohlas zo strany výchovných
poradcov alebo zástupcov školy, ktorí sa na
realizácii zúčastňujú, ale i žiakov základných
škôl a študentov stredných škôl. Prejavom je
využitie prítomnosti pracovníka úradu práce
v tom, že využívajú prestávky na individuálne
otázky.
Ing. Ľuba Súderová, OSZ, ÚPSVR Trenčín
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Príspevok na starostlivosť – rok 2009
Od

1. januára 2009 je účinný nový zákon
č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý upravuje poskytovanie príspevku
na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť
o dieťa v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej alebo vysokej
škole. Ak poskytovateľom služby je zariadenie,
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
poskytuje službu na živnosť, príspevok je financovaný z prostriedkov ESF v rámci projektu NP
XXV-2 „Príspevok na službu starostlivosti o dieťa“.
Je poskytovaný v sume preukázaných výdavkov,
najviac v sume rodičovského príspevku, čo v roku
2009 bola do 31. 8. 2009 suma 158,67 eura a od
1. 9. 2009 je to suma 164,22 eura.
V prípade, že rodič v čase, keď vykonáva zárobkovú činnosť, študuje na strednej alebo vysokej
škole, zabezpečí starostlivosť o dieťa inou fyzickou
osobou alebo druhým rodičom, má nárok na príspevok na starostlivosť vo výške 25 % sumy rodičovského príspevku. Tento príspevok je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
V tabuľke je uvedená informácia o vyplatenom
príspevku na starostlivosť v roku 2009 za okres

Trenčín, za okres Ilava (kam patrí detašované pracovisko Dubnica a Ilava) a za celý ÚPSVR Trenčín
spolu. Príspevky sú rozčlenené na príspevky financované zo štátneho rozpočtu a príspevky financované v rámci projektu NP XXV-2 z prostriedkov ESF.
Ako vyplýva z uvedenej tabuľky, len 18 % vypla-

Počet vyplatených príspevkov
za rok 2009

Trenčín

poslednom čase často čítame i počúvame suché frázy o všeličom, o nepodarenosti, ba
i ohrození úradníkov nevynímajúc. Ale je to naozaj
tak? Či aj taký obyčajný úradník nemá dušu? Hovorí
sa, že človek len vtedy pochopí, ak to prežije, alebo
si to premietne na svoj obraz. Vždy si človek vo svojich predstavách myslel, že je to figúrka – v podvedomí ľudí pomaly synonymum pečiatky, obklopená papiermi, spismi, perami. Ale je to tak aj
naozaj? Nie je to len vžitá realita v predstavách nezainteresovaného človeka? Ako to vlastne funguje?
Keď človek prechádza úradníckym životom, zisťuje, že papier či pečiatka je len sprievodcom
jeho života. Tým hlavným spolupútnikom je človek, teda klient. Práve klient je ten, čo sa stará
úradníkovi o hlavný režim dňa. Je to klient, pre
ktorého sa úradník snaží pomaly dýchať, snaží
sa ho vypočuť, poradiť a pomôcť. Bez ohľadu na
to, na akého klienta narazí. A veru rôznorodosť
vo všetkých smeroch nechýba. Ale úradník sa
snaží aj napriek tomu. Nemožno pre pár nepoctivých prístupov niektorých jednotlivcov hádzať
do jedného koša unisono všetkých, čo majú svoju
úradnícku prácu radi a zodpovedne k nej pristupujú. Veď kto sa riadi heslom „klient - náš pán“,
nemôže zlyhať, tým viac, ak je opečiatkovaný ter-

Mgr. Jana Kubíčková, OŠS, UPSVR Trenčín

Suma vyplatených príspevkov
za r. 2009 v eurách

Ilava, Dubnica

r. 2009

Vyplatená
suma v €

Príspevok na starostlivosť
– štátny rozpočet

421

Príspevok na starostlivosť - ESF
Spolu za rok 2009

Spolu – ÚPSVR TN

r. 2009

Vyplatená
suma v €

r. 2009

Vyplatená
suma v €

34 646,12

160

13 146,23

581

47 792,35

79

8 194,44

50

3 157,34

129

11 351,78

500

42 840,56

210

16 303,57

710

59 144,13

JE ÚRADNÍK IBA ÚRADNÍKOM?!
V

tených príspevkov na starostlivosť za rok 2009
tvorili príspevky financované z prostriedkov ESF
v rámci projektu NP XXV-2. Počet vyplatených
príspevkov na starostlivosť za rok 2009 sú uvedené v grafe č. 1. Suma vyplatených príspevkov
za rok 2009 za jednotlivé detašované pracoviská
a spolu za úrad rozčlenená podľa spôsobu financovania (štátny rozpočet a ESF) je uvedená v grafe
č. 2.

mínom úradník. Úradník, to už dávno nie je figúrka s pečiatkou reprezentujúca štát a zákony.
Čím ďalej tým viac sa stáva bútľavou vŕbou tým,
ktorí k nemu upierajú svoj zrak. Veď či nepoteší,
ak klient sťa nezamestnaný máva po čase živnosťou v ruke, pretože mu pomohol úradník vybaviť
príspevok na podnikanie? Nepoteší aj skutočnosť,
že na zemeguli pribudol jeden vzdelaním nabitý
človiečik, ktorému úradník pomohol k rekvalifikácii, a teda k pozdvihnutiu jeho duše i sebavedomia? Veď či nepoteší dušu, ak klient vchádzajúci s beznádejnými, niekedy i tragickými
myšlienkami odchádza z dverí s úsmevom, s nádejou v nové výzvy? A to, prosím, podotýkame,
odchádza z dverí úradníka. Ťažko si možno predstaviť laxný prístup úradníka, ak cez jeho dvere
prejdú stovky tých, čo vnímavým kritickým okom
skúmajú jeho činy, dávajú pozor na každé jeho
slovo. Veď klient je prvoradý a jeho nespokojnosť
mu dáva široký priestor k tomu, aby sa zas mohol
kdekoľvek a komukoľvek posťažovať. Na úradníka.
V skutočnosti tak na obyčajného človeka z mäsa
a kostí, akým je klient sám. Ale pre pozíciu či nerovnaké postavenie by úradník nemal byť klientom zatracovaný a ešte v myšlienkach cez médiá
podporený i proti nemu zaujatý, a tak pripravený

pracovne ho znevážiť. Vždy si človek povie, že do
pracovných problémov netreba miešať súkromné
pocity. A úradník to musí aj dodržiavať. Aspoň sa
o to snaží. Niekedy v tom možno hľadať akúsi
jeho nevraživosť na všetko či všetkých. Ale povedzme si úprimne, je každý klient usmiaty, prívetivý, milý? Tiež má svoje problémy, a že ich ventiluje hrubo, agresívne, vulgárne, na to si už
úradník zvykol. Teda – aspoň by mal. A neustále
verí, že takých klientov bude ubúdať, aj keď niekedy opak je pravdou. Ale úradník vie, že tak isto
nemožno všetkých klientov hádzať do jedného
vreca, a preto verí, že je veľa dobrých, milých.
Správny úradník vie, že hodnotou jeho práce je
spokojnosť tej druhej strany. Nejde nám o nejakú
očistu či vytvorenie pekného imidžu úradníka. Ide
nám o jedno: určite existuje skupina zanietených
úradníkov, ktorá je tu pre vás, pre klientov, bez
ohľadu na to, či ste v takej alebo onakej situácii, či
máte také alebo onaké vlastnosti a záujmy. Vaša
spokojnosť je tou devízou, ktorá rozmenená na
drobné dáva aj tomu úradníkovi pocit malého,
každodenného uspokojenia z dobre vykonanej
práce. Úradník klienta potrebuje, a preto, klient,
veríme, že aj ty sa na nás rád obrátiš a zistíš, že
úradník nie je len pre kritiku a odrážanie niekedy
ťažkých slovných útokov, ale je to človek chápavý
i dušou oplývajúci, pripravený ti pomôcť, ako sa
len dá.
Oddelenie služieb zamestnateľnosti, ÚPSVR Trenčín
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Združenie DETSKÝ SMIECH
– virtuálny detský domov v Trenčianskom kraji
Združenie DETSKÝ SMIECH je občianske združenie
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v septembri 2002.
Svoju činnosť ako detský domov na báze profesionálnych
rodín sme začali v roku 2003. Koncom roku 2006 sme
ako neštátny detský domov prešli akreditačným konaním
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sieť
profesionálnych rodín riadime zo servisného centra v obci
Soblahov pri Trenčíne.
ôsobíme ako malý detský domov a na
základe dnes už dlhoročných skúseností
nášho zariadenia, našich zamestnancov
a ostatných spolupracovníkov môžeme zodpovedne hodnotiť inštitút profesionálneho
rodičovstva. Pri svojej práci, v prezentácii svojich názorov a postojov sme sa snažili vždy na
prvé miesto postaviť dieťa a všetko ostatné
podriadiť jeho záujmu. Profesionálne
rodičovstvo vnímame z troch aspektov.

P

Prvý – pohľad dieťaťa
To sú jeho potreby, ktoré sa snažíme naším
konaním čo najkvalitnejšie naplniť. Jeho osobitné postavenie je definované v Dohovore
o právach dieťaťa, na ktorý nadväzujú
vnútroštátne právne normy jednotlivých krajín, ktoré sa k nemu pripojili. Snažíme sa
o konkrétnu pomoc dieťaťu, hľadáme príčiny
jeho správania, pomáhame mu vyrovnať sa
s doterajšími životnými skúsenosťami
a spoločne hľadáme nové možnosti do

20 21

budúcnosti. Hľadáme najlepší záujem
dieťaťa.

Druhý – pohľad detského domova
Pohľad zamestnávateľa profesionálneho
rodiča. Detský domov vykonáva verejný záujem štátu, ktorý naň deleguje kompetencie
i zodpovednosť v priamej starostlivosti o deti
s nariadenou ústavnou starostlivosťou, príp.
predbežným alebo výchovným opatrením.
Detský domov teda vytvára podmienky materiálne i personálne na výkon profesionálneho
rodičovstva, s maximálnym dôrazom na nastavenie vnútroorganizačných procesov vrátane spätnej väzby, kontroly a najmä efektívnej
podpory. Za zásadný z pohľadu zariadenia, ale
aj záujmov dieťaťa považujeme proces prípravy
a výberu zamestnancov.

Tretí pohľad – zamestnanca
profesionálneho rodiča
Pohľad primárneho človeka - vychovávateľa,

Zamestnanosť a sociálna politika

ktorý je dennodenne v kontakte s dieťaťom.
Aké sú jeho očakávania a predstavy, akceptácia
blízkou rodinou (v ideálnom prípade i širším
okolím) a pochopenie dočasnosti tejto formy
starostlivosti.
Výsledkom našich skúseností je nevyhnutnosť
tímovej spolupráce medzi detským domovom
(najmä pracovníkmi poskytujúcimi servis)
a profesionálnymi rodinami, vzájomná podpora, rešpekt a uznanie. Samozrejmosťou by
mali byť jasné pravidlá a kompetencie, stotožnenie sa s cieľmi a úlohami spoločne zadefinovanými všetkými zainteresovanými stranami
v individuálnom pláne rozvoja osobnosti
dieťaťa. Bez tejto pevnej základne - detský domov (zamestnávateľ) – profesionálny rodič
(zamestnanec) a sledovania spoločného cieľa je
v podstate nemožné zabezpečiť kvalitné fungovanie profesionálneho rodičovstva v praktickom živote.
A prečo sme presvedčení o prínose profesionálneho rodičovstva v systéme ústavnej
starostlivosti? Nezastupiteľnú úlohu v procese
výchovy dieťaťa zohráva emocionálna a psychohygienická funkcia rodiny, ktorá má
zásadný vplyv na uspokojovanie psychických
potrieb dieťaťa i formovanie prirodzenej autority rodiča – vychovávateľa. Jej zlyhanie má
negatívny vplyv aj na deti žijúce v biologických
rodinách, čo sa pri deťoch v náhradnom
prostredí len znásobuje. Aj preto považujeme
za veľký prínos súčasné priority v ústavnej
starostlivosti s osobitným zreteľom na deti do
troch rokov veku.
Aktívny a v maximálnej miere prosociálny
prístup v hľadaní riešení mnohých úskalí, ktoré
profesionálne rodičovstvo so sebou istotne
prináša, zabezpečí uplatnenie najlepšieho záujmu dieťaťa v jeho živote, sebarealizáciu zamestnancov pôsobiacich v týchto pomáhajúcich
profesiách a v neposlednom rade aj rozvoj
samotného zariadenia – detského domova ako
organizácie. Výsledkom je organizovaný systém v sociálnej práci, prinášajúci nevyčísliteľné
synergické efekty.
Úplne na záver by sme ešte raz chceli vyzdvihnúť tímovú spoluprácu všetkých zúčastnených
a podporné aktivity zo strany detského domova. Potreba podpory akejkoľvek formy
náhradného rodičovstva bola pre nás
motívom, prečo sme sa zapojili spoločne s o. z.
Návrat a Asociáciou náhradných rodín do organizovania Klubov náhradných rodín zo
širšieho okolia Trenčína. Prevládajú na ňom neformálne stretnutia, vzájomná konzultácia,
ktorú považujeme za istú formu psychohygieny náhradných rodičov. Avšak podľa
konkrétnej potreby prizývame do klubu
i rôznych odborníkov a špecialistov. Snažíme sa
pomôcť aj z materiálnej stránky, najmä bezodplatnou burzou ošatenia a hračiek. V súčasnosti pracujeme na vytvorení malej knižnice,
ktorá sprístupní najmä odbornú literatúru
z oblasti starostlivosti o deti širšiemu okruhu
náhradných rodičov.
Ing. Libor Kobyda a Mgr. Iveta Kobydová,
Združenie DETSKÝ SMIECH
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Úrad PSVR Trenčín ako zriaďovateľ detských domovov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín zastrešuje v rámci svojej
pôsobnosti dvanásť štátnych a dva neštátne detské domovy, ktoré
sa nachádzajú v územnom obvode Trenčianskeho kraja.
PSVR Trenčín je zriaďovateľom nasledujúcich detských domovov: DeD Trenčín - Lastovička, Detské mestečko, DeD Adamovské Kochanovce, DeD Nové Mesto nad
Váhom, DeD Ilava – Klobušice, DeD Handlová,
DeD Myjava, DeD Veľké Uherce, DeD Domaniža,
DeD Púchov, DeD Bojnice a Detský domov pre
maloletých bez sprievodu Horné Orechové.
Neštátnymi detskými domovmi sú: Detský charitný dom v Považskej Bystrici a Detský smiech, virtuálny detský domov v Mníchovej Lehote.
Stanovená kapacita detských domovov je 473
miest, z toho štátne detské domovy majú kapacitu
438 miest a neštátne 35 miest.
Charakteristickou črtou pre naše detské domovy
je skutočnosť, že všetky sa pretransformovali z internátnych typov na typy rodinné. Deti sa dnes
učia, ako sa žije v rodinnom kruhu, ako spolu rodina dennodenne pracuje, funguje a hlavne ako
rodina spolu prežíva šťastné i menej šťastné chvíle.
Aj v detských domovoch deti tvoria rodinu, ktorá
má svoje silné a slabé stránky. Vychovávatelia svojím rodičovským prístupom deti učia, ako treba
v rodine žiť a pracovať. Ako si treba navzájom pomáhať a ako sa treba navzájom o seba starať.
Medzi našimi deťmi sú deti zdravé, ale i menej
zdravé, deti nadané, ale i menej nadané, deti s väčším, ale i s menším talentom, ktorý je potrebné deťom pomôcť rozvíjať.
A práve s talentom a nadaním súvisí nejedna súťaž, na ktorých sa naše deti zúčastňujú. Jednu takú
súťaž vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a názvom EUROPEXESO, do ktorej sa zapojili
deti z detských domovov z celého Slovenska. Všetky
umelecké diela detí boli dva týždne vystavené
v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a návštevníci tejto umeleckej výstavy odovzdávali svoje hlasy kresbám, ktoré ich oslovili. Do
užšieho výberu sa dostali dve dievčatá z našich detských domovov. Marianna Chobotová z DeD Bojnice a Eva Bartákova z DeD Trenčín – Lastovička. Víťazkou sa stala Eva Bartáková z DeD Trenčín –
Lastovička s kresbou, ktorá znázorňuje jednotlivé
krajiny eurozóny ako piliere spoločného euromosta.
Víťazka súťaže EUROPEXESO bola za svoj talent odmenená MP3 prehrávačom. Víťazstvo v súťaži
EUROPEXESO nie je jediným úspechom, ktoré naše
detské domovy zaznamenali.
Úsmev ako dar je organizátorom súťaže NAJMILŠÍ
KONCERT, na ktorom sa zúčastňujú takmer všetky
deti z našich detských domovov. Na kultúrnom
programe participujú deti so svojimi hudobno-dramatickými predstaveniami a pohybovo-tanečnými
predstaveniami. Po prednese jednej zo svojich
básní zvíťazil Peter Liška z DeD Trenčín – Lastovička. Peťo bol za svoj talent odmenený jedenásťdňovým leteckým zájazdom all inclusive na
Krétu.
Niektoré naše deti majú za sebou nejeden úspech
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v športových či umeleckých aktivitách, na ktoré
môžu byť právom hrdé a na ktoré sme hrdí i my.
Tak napríklad DeD Ilava – Klobušice sa môže pýšiť
deťmi, ktoré vynikajú v atletike - v kategórii behu
na 60 metrov obsadili krásne 2. a 6. miesto, v skoku
do diaľky 2. miesto a vo vrhu guľou 3. miesto.
V pretekoch turistickej zdatnosti obsadili 1. miesto
a v šachu 3. miesto.
Deti z DeD Handlová vynikajú taktiež v mnohých
oblastiach. Preteky turistickej zdatnosti im nie sú
cudzie a pravidelne sa každý rok zúčastňujú na
tomto podujatí, pričom v posledných ročníkoch sa
umiestnili na prvých troch miestach vo svojich kategóriách. Jedno z tunajších detí je aj členom tanečného súboru Modrák, ktorý vedie Peter Modrovský.
V DeD Nové Mesto nad Váhom nádejná mladá
slečna vyhrala 1. miesto v súťaži Aranžovanie kvetov. Deti sa zúčastňujú na školských olympiádach
v rôznych predmetoch s fantastickými výsledkami.
Deti z DeD Lastovička sú také šikovné, že vydávajú
svoj vlastný časopis s názvom Lastovička, v ktorom
sú uverejnené všetky ich menšie či väčšie umelecké diela. Medzi týmito deťmi sú dvaja nadaní
mladí chlapci, ktorí sa súťažne venujú kanoistike,
kde dosahujú vynikajúce výsledky ako v domácich, tak aj v medzinárodných súťažiach.
V DeD Adamovské Kochanovce deti navštevujú tanečné krúžky, hádzanárske krúžky, nacvičujú programy pre rôzne akcie, na ktorých sa potom prezentujú. Jazykovo nadaná mladá slečna sa
zúčastňuje cudzojazyčných olympiád, kde v celoštátnych kolách vo francúzskom jazyku dostala
čestné uznanie a atestáciu na Inštitúte Francais
v Bratislave.
Na regionálnu prehliadku úžitkového výtvarníctva
sa pripravujú deti z DeD Veľké Uherce. Tieto deti
majú veľmi široké záujmy, od lyžovania, turistiky,
cyklistiky, futbalu a dramatiky až po prezentáciu
svojich tried z predmetov, ako je anglický jazyk
a slovenčina.
Detské mestečko je najväčším detským domovom v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVR v Trenčíne s celkovou kapacitou 150 miest. Deti, ktoré sú
umiestnené v Detskom mestečku, vynikajú v mnohých športových smeroch a zúčastňujú sa tiež na
mnohých športových aktivitách, ktoré často organizuje i Detské mestečko. Z umeleckého hľadiska deti z Detského mestečka každoročne organizujú Veľkonočné tvorivé dielne, do ktorých
zapájajú deti z celého kraja. Pre tieto deti nie sú cudzie ani tradície, ktoré si pripomínajú fašiangovým karnevalom, ale aj stavaním mája a májovou
veselicou. Pokiaľ ide o tvorivosť týchto detí, Detské
mestečko každoročne organizuje aj súťaž v tvorivosti, ktorá nesie názov Mestečko má talent.
DeD Púchov získal za rok 2009 Ocenenie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny z Detského
domova do rodiny, ktoré bolo pani riaditeľke PhDr.

Zemanovej odovzdané na konferencii Úsmev ako
dar Mosty k rodine v Častej Papierničke 10. 11.
2009.
Všetky deti z našich detských domovoch sa zapájajú do rôznorodých akcií či už športových, alebo
umeleckých. Naše detské domovy sú plné viac či
menej talentovaných detí, ktoré potrebujú len
našu pomoc pri postupnom rozvíjaní svojho talentu. Jednotlivé víťazstvá sú pre deti odmenou za
trpezlivosť a čas, ktorý svojmu talentu venujú. Ale
víťazstvo nie je jedinou odmenou pre deti, ktoré sa
snažia zo svojho talentu dostať to najhodnotnejšie. Naša podpora či gesto, ktoré dokáže dieťa motivovať vo svojom odhodlaní, je tým najcennejším,
čo mu môžeme dať.
Väčšie i menšie víťazstvá zaznamenávame spolu
s detskými domovmi denne, prináša ich každodenná práca a snaha pomôcť deťom, ktoré v živote
nemali veľa šťastia na rodinu.
Takými malými víťazstvami pre naše detské domovy je záujem ľudí, ktorí nemali také šťastie mať
vlastné deti, o deti, ktoré svoju rodinu hľadajú.
Osvojenie, pestúnska starostlivosť, náhradná
osobná starostlivosť či medzištátne osvojenie, to
všetko sú víťazstvá pre nás všetkých, ktorí sa podieľame na hľadaní nových rodín pre naše deti.
Medzi rodinné formy starostlivosti môžeme zaradiť aj profesionálne rodiny. Z pohľadu individuálneho prístupu k deťom sa starostlivosť, ktorú poskytujú profesionálni rodičia vo svojej domácnosti,
javí ako kvalitnejšia a precíznejšia.
Profesionálne rodičovstvo patrí medzi priority,
ktoré ÚPSVR v Trenčíne presadzuje v rámci skvalitňovania výchovy detí umiestnených v detských
domovoch. V rámci svojich možností detské domovy Trenčianskeho kraja vytvárajú čoraz väčší
počet profesionálnych rodín, do ktorých sú
umiestňované deti vekovo mladšie alebo súrodenecké skupiny detí a tiež deti, ktorým profesionálna rodina svojím individuálnymi prístupom poskytuje to, čo možno nezažili vo vlastnej rodine.
K 31. 3. 2010 bolo 53 detí umiestnených v 30 profesionálnych rodinách.
Úrad PSVR Trenčín vykonáva prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti pre
jednotlivých záujemcov, kde záujemcov pripravujeme v rozsahu 40 hodín, prípadne 60 hodín,
podľa ich ukončeného vzdelania.
Predmetom prípravy je zvládnutie teoretickej
a praktickej časti. Teoretická časť v sebe zahŕňa priblíženie zákonov: č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení
neskorších predpisov, č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, dohovor
o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach a, samozrejme, príklady z praxe, s ktorými
sme sa v rámci profesionálneho rodičovstva stretli.
Praktická časť prípravy má profesionálnych rodičov pripraviť na príchod dieťaťa do rodiny, na problémy, ktoré sa v rodine môžu vyskytnúť, pripraviť
naučiť sa tvoriť a vyhodnocovať individuálne plány
rozvoja osobnosti dieťaťa a ďalších náležitostí, ktoré
patria k povinnej spisovej dokumentácii dieťaťa.
Mgr. Silvia Holubek Šalkovská, SPODaSK, ÚPSVR Trenčín
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PREDSTAVUJEME

Úspešný Deň otvorených dverí
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčianskom kraji
dostal milé pozvanie na Deň otvorených dverí pri príležitosti
otvorenia nových priestorov Krajského strediska ÚNSS
v Trenčíne.
racovníci oddelenia posudkových činností a oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
ÚPSVR v Trenčíne s potešením pozvanie prijali a 9. 4. 2010 navštívili priestory Krajského
strediska na Jilemnického ulici v Trenčíne.
Už pri vstupe do budovy nás upútali vodiace lišty, ktoré pomáhajú nevidiacim
a slabozrakým klientom strediska zorientovať sa v budove a ktoré aj nás bezpečne
priviedli na miesto konania (do priestorov
strediska).
Účasť zástupcov úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny, samosprávy, ale aj samotných
občanov so zrakovým postihnutím bola
veľká.
Vedúca Krajského strediska Trenčín Mgr. Silvia Ondrejičková privítala prítomných hostí
a podrobne predstavila nové priestory. Riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Ivana Potočňáková predniesla
príhovor k 20. výročiu založenia ÚNSS.
S krátkym príspevkom vystúpil aj primátor
mesta Ing. Branislav Celler, ktorý ocenil doterajšiu spoluprácu s krajským strediskom
a prisľúbil aj do budúcnosti pomoc pri riešení
problémov zrakovo postihnutých obyvateľov mesta.
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Poďakoval i firmám, čo sa sponzorsky podieľali na budovaní nových priestorov,
ktoré pomáhajú skvalitňovať služby strediska.
Prednáška na tému Debarierizácia a jej význam pre ZŤP osobu priblížila účastníkom
prekážky v prostredí, ktoré zdraví ľudia nevnímajú, pre nevidiaceho však predstavujú
ohrozenie zdravia a v niektorých situáciách aj
života.
Vážnosť atmosféry odľahčili pracovníčky
výcvikovej školy pre vodiacich psov, ktoré
priviedli so sebou aj dvoch zverencov. Cieľom výcvikovej školy je pomoc zrakovo postihnutým ľuďom pri integrácii prostredníctvom špeciálne vycvičeného psa na
vodenie. Pohyb s pomocou vodiaceho psa
oslobodzuje zrakovo postihnutého od psychického napätia, dodáva mu pocit istoty,
sebadôvery a poskytuje nezávislosť od vidiacich sprievodcov.
Účastníci si mohli prezrieť priestory krajského strediska, vyskúšať prípravu a nalievanie nápojov bez kontroly zrakom v kuchynke, ktorá slúži na nácvik sebaobsluhy,
chôdzu s bielou paličkou s využitím vodiacich líšt, ale aj pohyb prostredníctvom vodiaceho psa.
Počas celého programu prebiehala v prie-

ESF v podmienkach ÚPSVR v Trenčíne
Európsky sociálny fond je jeden
zo štyroch štrukturálnych fondov,
prostredníctvom ktorých
Európska únia poskytuje pomoc
svojim členským štátom.
ESF je hlavným finančným nástrojom,
ktorý umožňuje únii uskutočňovať strategické ciele jej politiky zamestnanosti, to
znamená predovšetkým podporovať návrat nezamestnaných a znevýhodnených
skupín späť do práce prostredníctvom financovania opatrení a systémov pomoci
pri riešení situácie na trhu práce.
Operačný program Zamestnanosť a so-
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ciálna inklúzia je dokument, ktorý nadväzuje na globálny cieľ Národného strategického referenčného rámca na obdobie
rokov 2007 - 2013.
Samotná podpora z ESF (Európskeho sociálneho fondu) a národných verejných
zdrojov sa poskytuje formou viacerých typov projektov.
Veľký záujem zo strany zamestnávateľov
v roku 2009 sme zaznamenali o aktivity
v rámci Národného projektu XI vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
v zmysle § 47 zákona o službách zamestnanosti. Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva i v tomto roku. Podobná situácia je i pri realizácii Národného
projektu NP I – 2, podľa ktorého sa posky-

Zamestnanosť a sociálna politika

storoch strediska výstava kompenzačných
a optických pomôcok. Pracovníci firmy
TYFLOCOMP, s. r. o., ochotne a trpezlivo predstavovali občanom a pracovníkom úradov
jednotlivé pomôcky a názorne demonštrovali ich využitie v praxi.
V mene všetkých úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčianskom kraji ďakujem
za pozvanie a príjemnú atmosféru, v ktorej
Deň otvorených dverí prebiehal. Ďakujem
za to, že sme mohli nahliadnuť do práce rehabilitačných inštruktorov, ktorí učia nevidiacich a slabozrakých ľudí, ako sa bezpečne
pohybovať na verejnosti a v hromadnej doprave, zvládnuť bežné činnosti ako upratovanie, varenie či osobnú hygienu, pracovať
na počítači a veľa ďalších zručností nevyhnutých pre každodenný život. A na záver ďakujem aj za spoluprácu pri výbere a následnom odporučení vhodných kompenzačných
pomôcok, ktoré zlepšujú kvalitu života ľuďom so zrakovým postihnutím.
Ing. Jaroslava Beňová
oddelenie OPČ, ÚPSVR Trenčín

tuje aj príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Uchádzači o zamestnanie
riešia svoju situáciu začatím podnikania
s príspevkom od úradu práce.
V súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou prijala vláda rad konkrétnych opatrení,
v našich podmienkach to bola novela zákona o službách zamestnanosti, vytvorenie konkrétnych opatrení pre pomoc zamestnávateľom pri vytváraní pracovných
miest a udržaní doterajších pracovných
miest. Zo strany zamestnávateľov sme zaznamenali o tieto opatrenia veľký záujem.
Ide najmä o pomoc pri vytváraní pracovných miest v zmysle § 50e zákona o službách zamestnanosti a taktiež o § 50d zákona – príspevok na podporu udržania
zamestnanosti formou preplácania časti odvodových povinností zamestnávateľa.
Ing. Zdenka Tvrdá, riaditeľka odboru ESF
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POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

Sociálni pracovníci na oddeleniach pomoci v hmotnej núdzi sa v rámci výkonu svojej
pomáhajúcej profesie stretávajú prevažne s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej
situácii. Často majú aj veľmi dôverné informácie o zložitých a spletitých životných cestách
svojich klientov. Čitateľov zrejme nebude príliš zaujímať suchá reč štatistík, aj keď štatistiky sú
nepochybne významným ukazovateľom našej činnosti, preto vo svojom príspevku pred číslami
radšej uprednostním zamyslenie sa nad tým, čo pomáhanie klientovi znamená pre samotných
sociálnych pracovníkov na oddeleniach pomoci v hmotnej núdzi.
nohí z klientov prežívajú svoju zložitú životnú situáciu veľmi emotívne a práve v pracovníčke oddelenia pomoci v hmotnej núdzi vidia
niekoho, kto za nich vyrieši ich problém,
a pokiaľ sa to nestane, vznášajú rôzne výhrady či píšu sťažnosti. V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď si prirodzenú neverbalitu pracovníčky klient vysvetlí ako
nevhodnú či urážajúcu. Typickým príkladom je priateľský úsmev pracovníčky, ktorého cieľom je „roztopiť ľady“ v komunikácii, ktorý si klient vysvetlí ako ironický či až
pohrdlivý. Od sociálneho pracovníka klient
automaticky očakáva okamžitú pomoc, pochopenie a podporu, a to nielen psychickú.
Pritom máloktorý klient si uvedomuje, že
„liek“ na dosiahnutie zlepšenia jeho životnej situácie a životných podmienok môže
nájsť a aplikovať len on sám. Sociálny pracovník môže pomôcť, nasmerovať, prípadne v spolupráci s inými odborníkmi riešiť naozaj urgentné situácie. Nie je jeho
poslaním a úlohou držať nad klientom
ochrannú ruku a riešiť problémy klienta zaňho, čo by ostatne s ohľadom na vyššie
uvedené bolo s najväčšou pravdepodobnosťou aj kontraproduktívne. Osobne sa
prikláňam k pomoci typu: Dám ti informácie a pomôžem ti, aby si si vedel pomôcť
sám. Ty sám sa slobodne rozhodneš, či ponúkané možnosti využiješ, alebo nie.
Bohužiaľ, spoločenský kredit sociálnej
práce vykonávanej na oddelení pomoci
v hmotnej núdzi psychické nároky na túto
činnosť kladené nevyvažuje. Sociálna práca
nie je činnosťou, ktorej výsledkom je finančný zisk. Viditeľné zisky z nej sú vzhľadom na jej obmedzené možnosti na prvý
pohľad často malé a rýdzo individuálne,
spočívajúce skôr vo vďačnosti klientov za
pomoc a nasmerovanie, za pochopenie
a empatiu sociálneho pracovníka, než
za poskytnuté finančné prostriedky, ktoré
sú naozaj minimálne. Z dlhodobého hľadiska ide však o nenahraditeľnú formu pomoci človeku kombináciou využívania podmienok a možností nastavených systémom
(legislatívou). Predpokladom však je vy-
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soká odborná znalosť týchto legislatívou
určených nástrojov pomoci, empatia, pochopenie a často aj výrazná osobná zaangažovanosť.
Drvivá väčšina pracovníkov teda vkladá do
procesu pomoci samého seba bez nároku
na jednoduché ďakujem a vie pochopiť
a zvládnuť aj negatívne emócie klienta či
dokonca jeho agresivitu. Navyše, sociálny
pracovník nepracuje iba s jednotlivcom,
ale s celými rodinami. Často je nútený
orientovať sa v zložitej spleti medziľudských vzťahov, najmä ak sú v rodine malé
deti, ktoré nepriaznivú situáciu v rodine
vnímajú omnoho citlivejšie než jej dospelí
členovia. Obmedzené finančné možnosti
svojej rodiny nechápu, alebo ich chápu
často iba s veľkými ťažkosťami. Situácia sa
zhoršuje najmä cez prázdniny, pretože
týmto deťom často nie je pre zlú rodinnú finančnú situáciu dopriate zažiť dovolenky
a podobné letné aktivity.
Preto ma veľmi teší, že aspoň niektoré z detí
s výborným prospechom v škole mohli
v roku 2009 využiť možnosť zúčastniť sa
letného tábora v Čremošnom ponúknutú
jedným slovenským rádiom. Za Trenčiansky
kraj bolo vybraných 8 detí. Zrejme ťažko sa
dá opísať pohľad na šťastím rozžiarenú tvár

dieťaťa, keď rozpráva o zážitkoch z takého
pobytu. Veď sa mu ani len nesnívalo, že napriek nepriaznivej finančnej situácii v rodine niečo také zažije. Pohľad na takéto
dieťa je pre pracovníčky oddelenia PvHN aj
výrazne motivujúci pre ďalšiu prácu. Iba
dúfam, že podobná akcia sa bude konať aj
tento rok, pretože aj toto je jeden zo spôsobov, ako deťom aspoň trošku pomôcť
zvládať životné podmienky, v ktorých sa
ocitli nie vlastnou vinou.
Na záver môjho zamyslenia sa vraciam zase
na začiatok. Ako teda pomáhanie a svoju
profesiu vnímajú samotní pracovníci oddelení pomoci v hmotnej núdzi v Trenčíne
a referátov PvHN v Ilave a Dubnici nad Váhom? Možno to bude znieť pateticky, ale
môj malý súkromný prieskum ukázal, že
mnohí z nich ju vnímajú nie ako zamestnanie, ale naozaj ako svoje poslanie, v rámci
ktorého sa snažia pomáhať, ako najlepšie
môžu a vedia. Za to im patrí moja vďaka.
Vzhľadom na vysokú psychickú náročnosť
našej profesie si myslím, že sociálny pracovník si zaslúži minimálne rovnaké spoločenské uznanie ako hociktorá z pomáhajúcich profesií, teda také, aké majú napríklad
profesie v zdravotníctve či školstve.
Mgr. Božena Gabrišková, vedúca oddelenia PvHN
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PORADŇA

ôže pracovať žena poberajúca RP,
ak zákon hovorí:
Keďže nárok na RP za kalendárny mesiac je aj vtedy, ak rodič spĺňa podmienky na priznanie RP len za časť kalendárneho mesiaca, znamená to, že
rodič môže mať príjem aj z príjmu na
dohodu o vykonaní práce, dohodu
o pracovnej činnosti, či dohodu o brigádnickej práci študentov, ak takáto
dohoda netrvá celý kalendárny mesiac, ale len časť mesiaca.

M

Zákon č. 571/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2010,
ukladá na jeho poberanie podmienky nároku, pričom jednou z nich je nevykonáva-

POMOHLI SME

urópska komisia vyhlásila rok 2010 za
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, aby aj takto posilnila
záväzok EÚ dosiahnuť rozhodujúci vplyv
na odstránenie chudoby. S cieľom zvýšiť
povedomie obyvateľstva o danej problematike a poukázať na nevyhnutnosť riešenia tohto celosvetového fenoménu,
ÚPSVR v Nových Zámkoch naplánoval aktivity zamerané na šírenie informácií o boji
za sociálnu spravodlivosť a väčšiu sociálnu
inklúziu. Jednou z nich bola aj zbierka šiat

E
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nie zárobkovej činnosti žiadateľom o rodičovský príspevok, ktorý zabezpečuje
riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov
veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa,
ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav, alebo do šiestich rokov veku dieťaťa,
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti
rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti
prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do
starostlivosti tej istej oprávnenej osoby.
Od 1. 1. 2010 sa rodičovi, ktorému bol rodičovský príspevok priznaný do 31. 12.
2009, zachovávajú nároky na rodičovský
príspevok podľa platnej legislatívy v čase
priznania rodičovského príspevku.
Ak bol napr. :
poberateľovi priznaný rodičovský príspevok v roku 2008, podľa platnej legislatívy,

a hračiek pre rodiny s deťmi žijúce na pokraji sociálnej exklúzie
a bezdomovcov z nášho okolia.
Zbierka bola vyhlásená vo februári. Zapojili sa do nej zamestnanci úradu, ako aj zamestnanci
vysunutých pracovísk a detašovaného pracoviska. V priebehu
troch týždňov sme sústreďovali
letné i zimné odevy pre dospelých a deti rôznych vekových kategórií. Odovzdávanie zbierky
prebehlo v prvých marcových
dňoch. Občania, ktorým bola adresovaná, zbierku privítali. Najväčšiemu záujmu sa však tešili hračky pre
deti – rozobrali sa už počas prvej hodiny.
Deti prejavovali radosť šťastnými
úsmevmi a veselými výkrikmi. Keďže
zbierka bola veľká a nedokázali sme odovzdať všetky šaty v termíne na to určenom, požiadali sme o spoluprácu členov
partnerstva LOKI - lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie, pôsobiace v našom regióne. Prostredníctvom nich sme kon-

Zamestnanosť a sociálna politika

tento poberateľ rodičovského príspevku
od 1. 1. 2010 nepožiada o výplatu rodičovského príspevku v sume 256 eur mesačne,
naďalej môže vykonávať zárobkovú činnosť a nárok na rodičovský príspevok mu
zaniká umiestnením dieťaťa do materskej
školy,
poberateľovi priznaný rodičovský príspevok v roku 2009, podľa platnej legislatívy,
tento poberateľ rodičovského príspevku
od 1. 1. 2010 nepožiada o výplatu rodičovského príspevku v sume 256 eur mesačne, naďalej môže vykonávať práce na
základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru podľa § 223 až
228 a Zákonníka práce, ak starostlivosť
o dieťa bude zabezpečená druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá starostlivosť nezabezpečuje na
základe živnosti a nepoberá rodičovský
príspevok.
Zákon o rodičovskom príspevku zabezpečuje poberateľovi výplatu rodičovského
príspevku aj za kalendárny mesiac, v ktorom poberateľ spĺňa podmienky nároku
len za časť kalendárneho mesiaca. To znamená, že ak rodič, ktorý je od 1. 1. 2010
poberateľom rodičovského príspevku
v sume 256 eur a v priebehu kalendárneho
mesiaca začne vykonávať zárobkovú činnosť alebo dieťa umiestni do jasieľ alebo
materskej školy, tomuto rodičovi sa rodičovský príspevok vyplatí naposledy za kalendárny mesiac, v ktorom začal vykonávať
zárobkovú činnosť alebo starostlivosť
o dieťa začala zabezpečovať iná fyzická
alebo právnická osoba.
Jana Kovarová, sekcia sociálnych vecí,
odbor štátnych sociálnych dávok Ústredia PSVR

taktovali správcu zariadenia pre sociálne
odkázané rodiny, ktorý zabezpečil distribúciu šiat občanom odkázaným na pomoc iných.
Rada by som vyslovila poďakovanie všetkým zamestnancom ÚPSVR v Nových
Zámkoch, ktorí participovali na tejto aktivite a tým dokázali, že im nie je ľahostajný
osud človeka v núdzi.
Ing. Helena Bohátová, riaditeľka ÚPSVR v Nových Zámkoch
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výberové konania

Voľné štátnozamestnanecké
miesta v rezorte

KRAJ: KOŠICKÝ
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V SPIŠSKEJ
NOVEJ VSI

EURES ZAMESTNÁVATEĽOM
V priestoroch hotela Academic vo Zvolene sa
25. 3. 2010 už po tretíkrát uskutočnilo pracovné
stretnutie EURES zamestnávateľom. Tento rok
bolo novinkou pozvanie spolupracujúcich inštitúcií: Inšpektorátu práce a Cudzineckej polície z Banskej Bystrice, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pracovníkov
odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Zvolene. Cieľom stretnutia bolo
predstaviť zamestnávateľom služby siete
EURES a poskytnúť užitočné informácie o zamestnávaní občanov EÚ/EHP a cudzincov. Pri
výbere zamestnávateľov sme sa orientovali na
tých, ktorých sa problematika cudzincov týka.
Po prezentáciách zamestnancov ÚPSVR a pozvaných inštitúcií nasledovala diskusia zameraná na problematiku občanov EÚ/EHP a cudzincov.
Prínosom pre zamestnávateľov bolo stretnutie
s viacerými inštitúciami. Pozvaní účastníci prejavili záujem o takéto stretnutie aj v budúcnosti
a pozitívne hodnotili jeho úroveň.
Ing. Iveta Bišturová, EURES poradkyňa, ÚPSVR Zvolen

INFORMAČNÉ BROŽÚRY
V záujme sprístupnenia informácií o kritériách posudzovania a nástrojoch pomoci
pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím v čase implementácie novej právnej
úpravy, t. j. zákona č. 447/2009 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, odbor sociálnych
vecí a rodiny vydal brožúru Informácie
o možnostiach pomoci pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle
tohto zákona.
Na lepšiu orientáciu
uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov v spleti
množstva nástrojov
aktívnej politiky
trhu práce vydalo
oddelenie Európskeho sociálneho fondu
ÚPSVR v Starej Ľubovni brožúru Nástroje
aktívnej politiky trhu práce, ktorú priebežne
aktualizuje po každej novele zákona NR SR
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MPSVR SR č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Výber č.: 2010/13/46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v rámci realizácie národných
projektov, usmerňovanie aktivít národných projektov v rámci služobného úradu, vykonávanie kontroly oprávnenosti výdavkov podľa Nariadení komisie ES.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta Kováčová
Telefón: 053/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej
Vsi, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

KRAJ: NITRIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V LEVICIACH
Výber č.: 2010/8/17
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti – Oddelenie služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení služieb zamestnateľnosti (realizácia odborných poradenských služieb, realizácia individuálnych akčných plánov, zabezpečenie individuálneho poradenstva zahŕňajúceho komplexné
zhodnotenie osobnostných a odborných predpokladov UoZ , zabezpečenie realizácie
komplexnej agendy súvisiacej a aplikáciou nástrojov APTP a národných projektov)
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach,
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V TOPOĽČANOCH
Výber č.: 2010/5/20
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít na úseku referátu sprostredkovateľských služieb.
Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a spolupráca so zamestnávateľmi. Realizácia výberu uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov, výcvikov. Príprava spisového
materiálu na rozhodnutie o vyradení uchádzača o zamestnanie. Spracovávanie podkladov na odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu
pre právny úsek. Osobná účasť pri realizovaní výberových konaní, burzy
práce a skupinových stretnutí. Poskytovanie základných informácií
o voľných pracovných miestach, zákone o službách zamestnanosti,
jeho zmenách a doplnení, o možnostiach a podmienkach nároku na
dávku v nezamestnanosti a základné informácie o aktivitách úradu
práce. Vydávanie potvrdení o evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zapracovanie údajov do informačného systému úradu práce a ich štatistické spracovávanie.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie, vyššie
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita, komunikačné zručnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Soňa Sílešová,
Ing. Ivana Mazáňová
Telefón: 038/2440 310, 038/2440 122
E-mail: sona.silesova@upsvar.sk ivana.mazanova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

Požadované doklady na prihlásenie sa do výberu:
Žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
kópiu diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu
o štúdiu v zahraničí, osvedčujúce ovládanie cudzieho jazyka, resp.
čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní);
kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
profesijný štruktúrovaný životopis,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov
za účelom výberu,
ďalšie doklady, ak sú uvedené v oznámení o vyhlásení výberu v rámci
požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné, potrebné alebo vhodné vzhľadom
na povahu vykonávaných činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste,
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberu na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne. Na obálku a v žiadosti treba uviesť
číslo výberu.
Žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu pošlite v termíne do
20. 6. 2010 (pre ÚPSVR Levice do 14. 6. 2010) na adresu služobného úradu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať písomne alebo elektronickými
prostriedkami.
Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť
ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované
doklady.
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Krížovka
POMÔCKY:
druhá časť
Sete, SAH,
tajničky
Anat, HMO

nástroj pri
pluhu

alžírsky
prístav

POMÔCKY:
Ajas, vátes,
lonž

EČV
Pezinka

rádioaktívne
látky (skr.)

somár

zrúbem

bývalý pilot
F1

zn. kvalitnej
múky

severské
zviera

1a5

ponor pod
vodu

ulož

trochu
trpký
povraz
pre artistu

anglický
súhlas

oplodní
peľom

výrobky
na predaj

ženské
meno

básnik
(kniž.)

trápili (pren.)
Mohamedov
radca

český
automobil
častica
(iba ak)

kananejská
bohyňa

poprenášaj
Ondrej
(dom.)

bájny vták
trójsky
hrdina

obilovina
(pšenica)

názov

kód Kanady

zistil
miery

Katarína

okolie
živých
organizmov

manželka
Chaplina
otec (fam.)

hrádza

sprievodca
lodí

prípravok na
maľovanie
včasné

odporučil

nástroj na
mlátenie
sila

sicílska
sopka

nedávno
(kraj.)

iniciály básnika
Chalupku

opytovacie
zámeno

3

kód
letiska
Saná

chripotanie

štát v USA
láska, po
taliansky
utrácame
syn
Telamóna

súca
na jedenie
Hardness
Moss

citosl. bolesti
opačná
strana

skratka
leukocytu

EČV Nitry

zn.
abvoltu

Personal
identif. device

Štátna
arbitráž

huncút

uzliny
v dreve

boxerský
úder

automobil

jama,
kotlina
(hovor.)

čistiaci
prostr.

Europ. Patent
Office

franc. sídlo

m. meno

stará
grécka
minca
rýchlo,
bystro
(prísl.)

4

šaty

soľ, po
nemecky

ženský
hlas

veštec (kniž.)

druh višne

slovanská
bohyňa

7

jestvujeme

otázka
(zast. čes.)

mužské
meno

časť obilia

priprav jedlo
značka lyží

druh
paliva

Technická správa komunik.

žltohnedé
farbivo

chyba
úkaz

pracovalo
s pluhom
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skratka
súhv.
Drak

6

teliesko
v uchu

druh
hostiny

beh
koňa

druh
slona

pracuj

športové
lode

podoba,
forma

prestal
hovoriť

s pocitom
radosti

kód
Maroka

stlačil

zn. mano
sinistra

dravý
vták

2

čo je milé

oddelenie
v nemocnici

Zamestnanosť a sociálna politika

obyvatelia
Arábie

súhlas
zn.
kremíka

zn.
astátu
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FOTOREPORTÁŽ

Lavička ľuďom od AV Mobilita
Chránená dielňa AV Mobilita rozširuje svoju oblasť pôsobenia a rozbieha
sociálno-komunitný projekt Lavička ľuďom, ktorý pomáha pri získavaní
pracovných príležitostí znevýhodneným skupinám, zároveň rozvíja oblasť
spoločenskej zodpovednosti organizácií a firemnej filantropie.
Krst prvých šiestich lavičiek sa už uskutočnil 8. apríla 2010 v mestskej
časti Bratislava-Lamač. Krstnými rodičmi lavičiek boli úspešní slovenskí
paralympionici Veronika Vadovičová, Martin France a Michal Beladič.

Veronika Vadovičová – paralympionička a krstná mama jednej z prvých lavičiek osadených v MČ Lamač; Marián Bango
a Peter Dvorský (zľava).

rojekt Lavička ľuďom leitmotívom Keď si
ľudia sadnú... vystihuje jeho otvorený
charakter, spoločenskú i sociálnu rovnosť zdravých aj znevýhodnených skupín. Lavička predstavuje miesto príjemných stretnutí
ľudí z rôznych vekových, spoločenských, sociálnych prostredí.
Cena lavičky zahŕňa samotnú lavičku, nápis –
prípadne aj vlastný odkaz, osadenie, inštaláciu, montáž, ako aj odmenu za starostlivosť
o lavičku počas 2 rokov v danom mieste inštalácie.
Dôležitú úlohu v rozvoji, prepojení a fungovaní projektu zohrávajú samosprávy, obecné aj
mestské úrady, ktoré takto môžu dlhodobo nezamestnaným a držiteľom preukazu ZŤP poskytovať prácu v meste či obci, kde sú lavičky
umiestnené. Akákoľvek spoločnosť, organizácia, môže navyše využiť touto cestou možnosť
čerpania náhradného plnenia podľa zákona
č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Na lavičkách možno umiestniť i akýkoľvek nápis podľa vlastnej predstavy. Každý darca lavičky dostane k lavičkám rodný list a maketu lavičky s hlavným mottom projektu Keď si ľudia
sadnú...
Rodné listy všetkých lavičiek sú archivované
i na web stránke www.lavickaludom.sk, kde sa
nachádzajú aj ďalšie informácie o projekte doplnené fotogalériou z odovzdávania lavičiek.
Partneri projektu: Slovenský paralympijský
výbor a Slovenský zväz telesne postihnutých
Mediálni partneri projektu: Azet, SITA,
Slovenka, Hospodárske noviny a Auto Magazín.
AV Mobilita, s.r.o. - chránená dielňa zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoristov i nemotoristov), zlepšovanie ich časových
a mobilných podmienok. Komplexnosť dopĺňa
integrované bezplatné nonstop call centrum
0800 102 103, ktoré poskytuje poradenské
a sprostredkovateľské služby programu AV Mobilita. Viac na www.avmobilita.sk

P

Pani Klaudia Valušková (AV Mobilita) odovzdáva malý model
lavičky s rodným listom a nápisom Keď si ľudia sadnú...
predsedníčke Slovenského
zväzu telesne postihnutých
pani Monike Vrábľovej.

Model lavičky s rodným listom a nápisom Keď si ľudia sadnú...
odovzdala pani Klaudia Valušková aj pánovi Petrovi
Dvorskému (v pozadí Dr. Ivona Valušková, koordinátorka projektu Lavička ľuďom).

Peter Dvorský, Petra
Volčková (koordinátorka
projektu Lavička ľuďom),
Monika Vrábľová (predsedníčka Slovenského zväzu
telesne postihnutých),
Klaudia Valušková (AV Mobilita), Dr. Ivona Valušková
(koordinátorka projektu
Lavička ľuďom), Bibiana
Ondrejková – moderátorka
TK a ambasádorka projektu
Lavička ľuďom (zľava).

Pani Klaudia Valušková (AV Mobilita) odovzdáva malý model lavičky s nápisom „Keď si
ľudia sadnú...“ s rodným listom pánovi Mariánovi Bangovi.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac apríl
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,52

12,88

SLOVENSKO

Poradie krajov
Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

Územie

4,39

4,42

Trnavský kraj

8,14

8,62

Trenčiansky kraj

9,84

10,25

Žilinský kraj

10,97

11,36

Nitriansky kraj

12,05

12,44

Košický kraj

16,61

16,85

Prešovský kraj

17,78

18,24

Banskobystrický kraj

19,02

19,57

Poradie okresov
Por. Územie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bratislava I
Bratislava IV
Bratislava III
Bratislava V
Bratislava II
Senec
Pezinok
Trnava
Galanta
Trenčín
Piešťany
Hlohovec
Košice IV
Žilina
Nitra
Malacky
Košice I
Ilava
Púchov
Nové Mesto nad Váhom
Banská Bystrica
Košice III
Zvolen
Košice II
Dunajská Streda
Martin
Skalica
Bánovce nad Bebravou
Zlaté Moravce
Šaľa
Turčianske Teplice
Myjava
Čadca
Poprad
Prievidza
Liptovský Mikuláš
Topoľčany
Ružomberok
Senica

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
2,83
3,23
3,54
3,70
4,21
5,42
5,67
5,95
6,43
7,39
7,49
7,53
7,61
7,67
7,77
7,91
7,91
8,10
8,26
8,40
8,60
8,71
9,63
9,67
9,73
9,76
9,79
9,89
10,44
10,52
11,13
11,14
11,21
11,26
11,33
11,54
11,56
11,76
11,95

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
2,82
3,26
3,55
3,79
4,34
5,33
5,75
6,38
6,92
7,61
7,94
7,95
7,81
7,84
8,20
7,66
8,20
8,63
8,68
8,83
8,97
8,83
9,94
9,85
10,13
9,91
10,62
10,64
11,09
10,67
11,88
12,20
11,69
11,28
11,69
11,46
12,34
12,06
12,47

Zmena
poradia

1
1
-2
1
-1
2
-2
2
-2
2
-1
-1
4
-1
-1
-2

1
-1
1

Por. Územie
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Partizánske
Námestovo
Považská Bystrica
Nové Zámky
Stará Ľubovňa
Kysucké Nové Mesto
Tvrdošín
Dolný Kubín
Levice
Žiar nad Hronom
Bytča
Prešov
Spišská Nová Ves
Komárno
Humenné
Banská Štiavnica
Detva
Michalovce
Brezno
Stropkov
Levoča
Gelnica
Vranov nad Topľou
Žarnovica
Sobrance
Medzilaborce
Bardejov
Svidník
Snina
Košice - okolie
Krupina
Poltár
Lučenec
Trebišov
Veľký Krtíš
Sabinov
Kežmarok
Rožňava
Revúca
Rimavská Sobota

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
12,13
12,78
12,94
13,06
13,50
13,53
13,61
14,37
14,59
14,76
15,39
15,51
15,69
16,41
16,54
16,84
17,77
17,80
17,89
17,94
18,19
19,56
20,09
20,22
20,25
20,34
20,39
20,43
20,51
20,84
21,55
21,99
23,38
23,98
24,08
24,17
25,00
25,80
29,00
33,54

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
12,45
14,17
13,33
13,32
14,13
13,73
14,42
15,00
14,98
15,04
16,27
16,12
15,89
16,63
16,84
17,45
18,66
17,89
18,40
18,08
18,44
19,96
20,55
20,93
21,55
20,67
20,93
20,88
20,97
21,24
22,52
22,95
23,79
23,94
25,02
25,24
25,51
26,13
29,88
33,99

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

-1
1
-1

1
-1
1
-1

1
-1
1
-1
1
1
1
-3

2
-2
2
2
-2
-2

1
-1
1
-1

